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Wrocław, 19.04.2013 r. 
 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Krakowskiego 
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR 

82/02/04/2013/N/Kraków 

 
Działając w imieniu i na rzecz Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w 
Krakowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers 
Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz 
informuje o następujących zmianach w SIWZ: 
 
 
Dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ - Informacje do oceny ryzyka: 
 
Pytanie: 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dot. : 
a. Wysokości obrotów z działalności leczniczej  komercyjnej: 

w 2012 r.  
- w ramach lecznictwa stacjonarnego, 
- w ramach lecznictwa niestacjonarnego 
planowany obrót na 2013 r. 
- w ramach lecznictwa stacjonarnego, 
- w ramach lecznictwa niestacjonarnego 

Odpowiedź:  
Wysokości obrotów z działalności leczniczej  komercyjnej: 
w 2012 r.  
- w ramach lecznictwa stacjonarnego 2000,00 zł 
- w ramach lecznictwa niestacjonarnego 41 659,07 zł  
planowany obrót na 2013 r. 
- w ramach lecznictwa stacjonarnego 15 000,00 zł  
- w ramach lecznictwa niestacjonarnego 40 000, 00 zł 
 

b. Wysokość obrotów za 2012 r. z działalności pozamedycznej 
Odpowiedź:  354 879,32 zł 
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c. Czy od 2011 r. wprowadzono zmiany w zakresie specyfiki działania 
Placówki, wprowadzanych procedur, itp.  

Odpowiedź: Nie 
 

d. Czy jest w planach rozszerzenie w ciągu najbliższego roku zakresu 
udzielanych świadczeń medycznych, jeśli tak to o jakie świadczenia? 

Odpowiedź: Nie 
e. Czy stosowane są eksperymentalne metody leczenia lub rehabilitacji? 

Jakie? 
Odpowiedź: Nie 

f. Roszczeń zgłoszonych bezpośrednio do Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie za zdarzenia z okresu : 01.01.2004 r. 
do 31.12.2004 r., które nie zostały zgłoszone do Ubezpieczyciela z uwagi 
na wyczerpanie sumy gwarancyjnej polisy ubezpieczeniowej zawartej na 
ten okres.  

Odpowiedź:  

Lp. Tytuł zobowiązania Pretensja 
główna 

Odsetki, koszty  
postępowania 

Kwota wynikaj ąca z prawomocnego 
wyroku - zapłacona przez Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji 

1 
leczenie: zadośćuczynienie 

60.000 + odszkodowanie 6.860 
68 589,45 zł 

% od dnia 05-12-2006 
koszty 3,615,00 zł 

38 589,45 

 
 
 
Pytanie: 
W nawiązaniu do odpowiedzi do SIWZ nr 82/02/04/2013/N/Kraków z dnia 15.04.2013 
r., prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu w informacjach o szkodowości nie 
uwzględniono całkowitej wysokości zasądzonego zgodnie z wyrokiem IC 1908/06 
odszkodowania w wysokości: 600.000 zł tytułem zadośćuczynienia, miesięczną rentę od 
IV.2010 w kwocie 2 500 zł, koszty postepowania na rzecz powoda w wysokości 
18.000zł. Dotyczy szkody z tytułu OC medycznej z dnia 06.03.2004 r., zgłoszonej 
14.05.2009 r., wypłaconej 10.11.2010 r. 
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informację dotyczącą wypłaty odszkodowania 
zgodnie z poniższym: 
Z wyrokiem IC 1908/06 odszkodowania w wysokości: 600.000 zł tytułem 
zadośćuczynienia, miesięczną rentę od IV.2010 w kwocie 2 500 zł, koszty 
postepowania na rzecz powoda w wysokości 18.000zł. Dotyczy szkody z tytułu OC 
medycznej z dnia 06.03.2004 r., zgłoszonej 14.05.2009 r., wypłaconej 10.11.2010 r. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie: 
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Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie w których budynkach objętych 
ubezpieczeniem zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ - zakładka „Nieruchomości”, 
znajdują się wymienione w zał. nr 9 część II  „Informacji o ocenie ryzyka” 
zabezpieczenia przeciwpożarowe : 

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ŻAROWE TAK NIE 

stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe X  

stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe X  

urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru X  

stały dozór X  

 
Odpowiedź:  
Stałe urządzenia gaśnicze – instalacja  tryskaczowa  znajduje się w budynku nr 1. 
budynek nr 2 wyposażony jest w instalację sygnalizacji pożaru – w izotopowe czujki 
dymu. 
Wszystkie obiekty wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy, zgodnie z 
wymogami ustawy o bezpieczeństwie pożarowym i aktach wykonawczych. 
Zmianie ulegają następujące informacje dotyczące zastosowanych zabezpieczeń 
przeciwpożarowych: brak stałych urządzeń gaśniczych  - pianowych lub proszkowych. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie niejasnego zapisu w  zał. nr 9 do SIWZ: 
Informacja do oceny ryzyka - zabezpieczenia przeciwkradzieżowe :  „Budynki nie są 
użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego.” 
Odpowiedź: Są to dodatkowe informacje odnośnie oceny ryzyka. 
 
 

 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji o wartości budynków 
wskazanych  w załączniku nr 8 do SIWZ zakładka „Nieruchomości” : „Budynek nr 8”, 
„Budynek nr 14”, „Budynek nr 18”. 
Odpowiedź:  
Budynek 8: brak danych dotyczących wartości budynku. Budynek ma zostać 
wyłączony z ubezpieczenia  
Budynek 14 – kiosk: brak danych dotyczących wartości budynku. Budynek ma 
zostać wyłączony z ubezpieczenia  
BUDYNEK 18: warto ść odtworzeniowa: 106 400 zł  
 
 
Pytanie: 
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Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie informacji dotyczących zgłoszonego do 
ubezpieczenia „Budynku nr 6 – Pogożelisko” wskazanych  w załączniku nr 8 do SIWZ 
zakładka „Nieruchomości”: 

- Czy budynek jest zgłoszony do ubezpieczenia? Jeśli tak jaka jest wartość 
budynku? 
- Czy budynek jest użytkowany?  
- Czy nazwa „Pogorzelisko” jest nazwą własną budynku czy ubezpieczający miał 
na myśli Pogorzelisko jako – szczątki pozostałe po pożarze? 
- Jeśli nazwa dotyczy pożaru, kiedy miało miejsce zdarzenie?  
- Z jakimi budynkami sąsiaduje budynek nr 6 i w jakiej odległości? 
- Czy budynek nie jest zagrożony katastrofą budowlaną? 
Jeżeli budynek nie ma być objęty ochroną zwracamy się z uprzejmą o wykreślenie 
go z wykazu mienia z zał. nr 8 do SIWZ i modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Budynek nr 6 – Pogorzelisko ma zostać wyłączony z ubezpieczenia. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 
 
 

Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie informacji dotyczących zgłoszonego do 
ubezpieczenia „Kotłowni” wskazanych  w załączniku nr 8 do SIWZ zakładka 
„Nieruchomości”: 
– Jaki rodzaj kotła grzewczego jest użytkowany?  
- Do jakich rodzajów paliw dostosowany jest kocioł?  
- Czy kocioł jest poddawany stałym przeglądom technicznym? 
Odpowiedź: 
Kotłownia gazowo-olejowa. 

1) Kocioł wodny 1400 - 72.12.00064 
 Poj. 46 000 m³ 
 Pow. Grzewcza 70 m³ 
 Cis. 0, 3 MPA 
 

2) Kocioł wodny  TKH500  - 72.12.00065 
 Poj. 18 000 m³ 
 Pow. grzewcza 25 m³ 
 Cis. 0, 3 MPA. 
Kotły poddawane są przeglądom technicznym oraz szczelności instalacji gazowej 
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 

 
 
 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie budynków (wykazanych w załączniku nr 8 do 
SIWZ, zakładka „Nieruchomości”) których stan techniczny jest: 
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- niezadowalający tzn. element budynku wykazuje obniżenie parametrów w zakresie 
jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont. 
- awaryjny tzn. element obiektu zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest 

bezpieczeństwo konstrukcji budynku 
Odpowiedź: Budynek nr 8  i  9 stan niezadowalający generalny remont, wyburzenie. 
Budynek nr 8 jest wyłączony z ubezpieczenia. 

 
 
 

Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w konstrukcji budynków zgłoszonych 
do ubezpieczenia nie występuje płyta warstwowa z palnym wypełnieniem np. styropianem 
lub pianką poliuretanową. 
Odpowiedź: W konstrukcji budynków zgłoszonych przez nas do ubezpieczenia nie 
występuje płyta warstwowa z wypełnieniem palnym.  
 
 
 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji nt. rodzaju/typu zainstalowanych 
stałych urządzeń gaśniczych – urządzenia tryskaczowego: 

- czy są zainstalowany we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia. 
Jeżeli nie, prosimy o wskazanie które budynki obejmuje i w jakim obszarze. 

Odpowiedź: Instalacja tryskaczowa zainstalowana jest w budynku nr 1 parter i  1 
piętro. 

 
 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację dt. urządzeń sygnalizujących powstanie 
pożaru: 

- gdzie wysyłany jest sygnał, 
- czy jest zainstalowany we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia. 
Jeżeli nie, prosimy o wskazanie które budynki obejmuje i w jakim obszarze. 

Odpowiedź: 
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru w budynku nr 1 
 i nr 2 podłączone są do monitoringu straży pożarnej. Monitoring systemu alarmowego 
pożarowego wykonywany jest przez firmę TP TELTECH sp. z o.o. 

 
 

Pytanie: 
Prosimy o informacje jakie działania poczyniono w celu eliminacji szkód zalaniowych które 
miały miejsce w 2010 r. 
Odpowiedź: Przeprowadzono remont zalanych pomieszczeń. 
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Pytanie: 
Prosimy o informacje czy poddasza we wszystkich budynkach zgłoszonych do 
ubezpieczenia są użytkowe? Jeżeli nie, prosimy o informacje czy na poddaszach 
nieużytkowych dochodzi do składowania mienia.   
Odpowiedź: 
Poddasze budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15  - są użytkowe. 
Poddasza pozostałych budynków nie są użytkowe i nie składowane jest w nich mienie. 
 
 
 
Pytanie: 
Prosimy o informację czy na terenie obiektu jest zainstalowany monitoring. Jeśli tak to jaki 
obszar obejmuje i czy obraz jest skierowany bezpośrednio do portierni ? 
Odpowiedź: Nie 
 
 
 
Dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC Podmiotu wykonującego Działalność 
Leczniczą: 
 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości 
zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ Pakiet I pkt. 1  poprzez usunięcie 
poniższego zapisu:  

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących 
klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki 
ubezpieczenia. 
1. Klauzula stempla bankowego 
2. Klauzula jurysdykcji 

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych 
wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 
modyfikację SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę . Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 

 
 

Dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności – działalność pozamedyczna: 
 

Pytanie: 
Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ, iż ochroną nie są objęte szkody wyrządzone 
osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z 
prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez 
Zamawiającego działalności leczniczej, które podlegają ochronie w ramach odrębnych 
ubezpieczeń. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów SIWZ w 
powyższej treści. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
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Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ - czy złożenie oferty w 
odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wskazanego z pkt.2 załącznika nr 1 do SIWZ – 
Szczegółowe Warunki Zamówienia, z zastosowaniem postanowień szczególnych 
wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:   

• Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez 
pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU, 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. 
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo 
posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych. 
3. 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. 
4. 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. 
5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z 
prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.  
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie 
minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów w powyższej treści. 
Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 

 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości 
zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 2  poprzez usunięcie poniższego 
zapisu: „udział własny w wysokości 5%”  i zastąpienie go zapisem:  

„franszyza redukcyjna w wysokości 1000,00 zł” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
W przeciwnym wypadku zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przez „udział 
własny” Zamawiający rozumie: „ustaloną wysokość potrącenia z odszkodowania w każdej 
zgłoszonej szkodzie.”  

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przez „udział własny” rozumie: „ustaloną 
wysokość potrącenia z odszkodowania w każdej zgłoszonej szkodzie.” i nie wyraża 
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zgody na usunięcie poniższego zapisu: „udział własny w wysokości 5%”  i zastąpienie 
go zapisem: „franszyza redukcyjna w wysokości 1000,00 zł”. 
 

 
 
 

Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości 
zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 2  poprzez usunięcie poniższego 
zapisu:  
Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul 
dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

1. Klauzula stempla bankowego 
2. Klauzula przekształceniowa 
2. Klauzula jurysdykcji 

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych 
wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 
modyfikację SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu:  
Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul 
dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

1. Klauzula stempla bankowego 
2. Klauzula przekształceniowa 
2. Klauzula jurysdykcji 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
 
 
 
Pytanie: 
W przeciwnym razie zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważanie możliwości 
modyfikacji SIWZ w zakresie klauzuli przekształceniowej wskazanej w pkt.2 załącznika 
nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia,  poprzez wprowadzenia niniejszego 
zapisu: 
 
Klauzula przekształceniowa: 
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, 
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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. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Odpowiedź jak wyżej. 
 
 

 
 
Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów 
 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ 
w  pkt 3.1.11  w zakresie definicji : „naporu śniegu lub lodu”  poprzez wprowadzenie 
niniejszego zapisu: 
„o ile do powstania szkody nie doszło  na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych 
elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; 
nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do 
obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub 
jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o 
istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że 
wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów w powyższej treści. 
Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
 
 
 
Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 

 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ 
określonych w Pakiecie I pkt.7  „dodatkowe warunki ubezpieczenia  sprzętu przenośnego” 
poprzez  wprowadzenie niniejszego zapisu: „W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku 
kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 15% 
wartości szkody nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.”  
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ 
określonych w Pakiecie I pkt. 7 : „dodatkowe warunki ubezpieczenia  sprzętu przenośnego” 
poprzez  wprowadzenie: 
udziału własnego w wysokości : 5% nie mniej niż 500zł 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego jedynie  w 
wysokości 5%. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
 
 
 
Dotyczy klauzul dodatkowych 

 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ 
określonych w klauzuli nr 3, automatycznego pokrycia, poprzez  wprowadzenie zapisu :  
„Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20% sumy 
ubezpieczenia danego mienia, nie więcej jednak niż 2 mln zł”. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów w powyższej treści. 
Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ 
określonych w Klauzuli nr 14, wartości księgowej brutto poprzez wprowadzenie na końcu 
pierwszego zdania zapisu: „a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w 
pełnej wartości do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia, ale nie więcej niż 
zadeklarowana suma ubezpieczenia. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów w powyższej treści. 
Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
 
 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ 
określonych w Klauzuli nr 14, wartości księgowej brutto – poprzez usunięcie ostatniego 
fragmentu klauzuli o treści: „a także w przypadku nie odbudowywania/nie odtwarzania 
mienia lub w przypadku sprzętu elektronicznego lub medycznego starszego niż 4 lata” 
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ 
określonych w Klauzuli nr 20 przeniesienia mienia – poprzez wprowadzenie dodatkowe 
zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w 
tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w 
tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony 
zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy 
ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.” 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów w powyższej treści. 
Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
 
 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ 
określonych w Klauzuli nr 20 przeniesienia mienia – poprzez wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1 mln zł. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. 
W przeciwnym wypadku zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie minimalnego 
limitu odpowiedzialności oczekiwanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów w powyższej treści. 
Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
 
Pytanie: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo złożenie 
oferty z modyfikacją SIWZ PAKIET I część 4 poprzez usunięcie poniższych klauzul 
biorąc pod uwagę brak ich treści w SIWZ oraz nieuwzględnieniem w Tabeli Punktacji 
Klauzul.: 

� Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 
� Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu 
� Klauzula ewakuacji 
� Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych 
wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 
modyfikację SIWZ.  
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Odpowiedź: Zapisy dot. powyższych klauzul pojawiły się w SIWZ omyłkowo i 
Zamawiający wyłącza je z zakresu SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

 
 
Dotyczy terminu składania ofert: 
 
Pytanie: 
Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu 
składania ofert na dzień 26.04.2013r.,   w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z 
treścią wyjaśnień oraz zwiększenia konkurencyjności  wśród oferentów. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z 
dnia 22.04.2013 r. godz. 13:00 na dzień 23.04.2013 r. godz. 09:15. Niniejsza zmiana 
modyfikuje  zapisy SIWZ. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

ZMIANY DO SIWZ  NR 82/02/04/2013/N/Kraków 
 
 
1) Zmianie ulega termin składani a ofert z dnia 22.04.2013 r. godz. 13:00 na dzień 
23.04.2013 r. godz. 09:15 według poniższych danych: 
 
 
PO ZMIANIE: 
 
1. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 

 
Przetarg - ubezpieczenie dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w 

Krakowie 
Nie otwierać przed 23.04.2013 r. godz. 09:30 

 
 
2. Oferty należy składać do dnia 23.04.2013 r., do godz. 09:15 na adres: 
 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krak owie 
al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków  

 
 

3. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 09:30. Następnie 
odbędzie się badanie i ocena ofert. 
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Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 
 

Marcin Pietryszyn 
 


