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Wrocław, 24.03.2016 r. 
 

 
 
 

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

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR 56/2016/N/Kraków 

 
Działając w imieniu i na rzecz Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 
odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących 
zmianach w SIWZ: 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  
 
 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do SIWZ 
strona 2 punktu II SIWZ Termin realizacji zamówienia prosimy o rozwaŜenie 
moŜliwości i wyraŜenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres 
roczny (12 miesięcy) od 01 05 2016r. do 30 04 2017r. 
 
W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę terminu wykonania zamówienia 
uprzejmie prosimy o rozwaŜenie moŜliwość modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie 
klauzuli wypowiedzenia umowy w poniŜszej treści:   
 
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY 
1. KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu 
ubezpieczenia, z zastrzeŜeniem, Ŝe Ubezpieczyciel moŜe tego dokonać, jeŜeli na 
koniec 8 miesiąca pierwszego lub  8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia 
wskaźnik szkodowości przekroczy 30%. 

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i 
załoŜonych rezerw na odszkodowania,  odpowiednio:  

• na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia – za okres  8 pierwszych 
miesięcy  tego  okresu  ubezpieczenia,  

• na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia – za okres 12 miesięcy 
pierwszego okresu  ubezpieczenia i  8 pierwszych miesięcy  drugiego okresu 
ubezpieczenia. 

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się : 
• przez pierwszy okres ubezpieczenia – pierwsze 12 miesięcy  trwania umowy, 
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• przez drugi okres ubezpieczenia – 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie  
ubezpieczenia. 

JeŜeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 
modyfikację SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. Zamawiający nie wprowadza 
dodatkowych klauzul ponad te wykazane w SIWZ. 
 

PAKIET I 
 
2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ – w odniesieniu do 

Załącznika nr 1 do SIWZ, PAKIET I, str. 2 Obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą „Przedmiot i 
zakres ubezpieczenia” - prosimy  o  rozwaŜenie moŜliwości i wyraŜenie zgody na 
wykreślenie klauzuli prewencyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i ewentualne przesunięcie ww. 
klauzuli do innego ubezpieczenia – z uwagi na fakt, iŜ obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest 
regulowane Rozporządzeniem MF i nie moŜe zawierać ww. obostrzeń. 
JeŜeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 
modyfikację SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie klauzuli prewencyjnej 
z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. Jednocześnie informuje, Ŝe klauzula 
prewencyjna zostaje przeniesiona do ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ – w odniesieniu do 
Załącznika nr 1 do SIWZ, PAKIET I, str. 3 Dobrowolne ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej „Przedmiot i 
zakres ubezpieczenia” - prosimy  o  rozwaŜenie moŜliwości i wyraŜenie zgody na 
wykreślenie słów „lub rzeczowej” oraz „lub uratę, zniszczenie albo uszkodzenie rzeczy”, 
tak aby „Przedmiot i zakres ubezpieczenia” otrzymał następujące brzmienie:  
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu 
prowadzonej działalności związanej z udzielaniem świadczeń medycznych w związku, z 
którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony 
zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie 
trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia. Przez 
wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem 
zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda.” 
JeŜeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 
modyfikację SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ – w odniesieniu do 
Załącznika nr 1 do SIWZ, PAKIET I, str. 5 Dobrowolne ubezpieczenie 
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odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 
„Przedmiot i zakres ubezpieczenia” - prosimy  o  rozwaŜenie moŜliwości i wyraŜenie 
zgody na wykreślenie słów „lub czystą stratę finansową” tak aby definicja wypadku 
ubezpieczeniowego otrzymała następujące brzmienie: 
„Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie 
rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy” 
JeŜeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 
modyfikację SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody, jednocześnie wprowadzając limit dla 
czystych strat finansowych w wysokości 100 000 zł. 

 
5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ – w odniesieniu do 

Załącznika nr 1 do SIWZ, PAKIET I, str. 7 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych 
Ŝywiołów „Zakres ubezpieczenia” - prosimy  o  rozwaŜenie moŜliwości i wyraŜenie 
zgody na zmniejszenie limitu  na „szkody w mieniu które poprzez przeoczenie nie 
zostało ujęte w ewidencji księgowej lub błędnie zaksięgowane” do kwoty 20.000,- PLN. 
JeŜeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 
modyfikację SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie modyfikację klauzuli nr 17 – Klauzula 
szkód elektrycznych – poprzez wprowadzenie doprecyzowania poniŜej: 
„Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
a) mechaniczne, chyba Ŝe powstały w następstwie szkody elektrycznej, 
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 
naprawczy, 
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na 
przebicie izolacji, na obciąŜenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób 
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i 
przeglądami), 
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, 
itp.) i licznikach,     
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach 
oraz Ŝarówkach, grzejnikach, lampach itp., 
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i 
przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,  
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.” 
JeŜeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 
modyfikację SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie 
zmian w odniesieniu do informacji na temat historii szkodowej Ubezpieczonego. 
Prosimy o rozwaŜenie moŜliwości i wyraŜenie zgody na uwzględnienie w SIWZ szkód z 
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tytułu odpowiedzialności cywilnej medycznej, wypłaconych począwszy od 01.01.2010 
r., tym samym uzupełnienie SIWZ o poniŜszą szkodę: 

 
Data 

szkody 
Data 

zgłoszenia 
Stan szkody Kwota wypłaty Opis szkody 

2004-03-06 2009-05-14 
Wypłacona, 
data wypłaty 
2010-11-10 

350.857,51 PLN 
szkoda na osobie - 
obraŜenia ciała  

 
Ponadto prosimy o informację o wysokości załoŜonej rezerwy w szkodzie lp. 1. Data 
zdarzenia 2011-06-11 [w stanie sprawy wskazują Państwo Ŝe sprawa jest w procesie 
sądowym, w takiej sytuacji powinna być zawiązana rezerwa] 
Ponadto prosimy o informację o wysokości załoŜonej rezerwy w szkodzie lp. 2. Data 
zdarzenia 2011-08-11 [w stanie sprawy wskazują Państwo Ŝe sprawa jest w procesie 
sądowym, w takiej sytuacji powinna być zawiązana rezerwa] 
Prosimy o dokonanie korekty SIWZ w powyŜszym zakresie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. Jednocześnie informuje, Ŝe wysokość 
utworzonej rezerwy w szkodzie lp. 1 oraz  Lp. 2 wynosi na dzień dzisiejszy 0 zł.  

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złoŜenia oferty na 07.04.2016 r. 
JeŜeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 
modyfikację SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na przesunięcie terminu składania ofert 
na dzień 06.04.2016 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
PAKIET II 

 
9. W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance, prosimy o akceptację zapisu: Assistance 

dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych i cięŜarowych o ładowności do 3,5 tony 
DMC ubezpieczonych w zakresie AC, których wiek nie przekracza 15 lat. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
10. Wobec tego, Ŝe zakres terytorialny Assistance dotyczy RP, prosimy o wykreślenie w pkt. 

2 zapisu: „ … poza terytorium RP 800 km „ 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 
ZMIANY DO SIWZ  
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1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 29.03.2016 r. na dzień 06.04.2016 r. 
według poniŜszych zmian: 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 
 

Przetarg – ubezpieczenie dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
Nie otwierać przed 06.04.2016 r. godz. 13:10 

 

VI.  SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Oferty naleŜy składać do dnia 06.04.2016 r., do godz. 13:00 na adres: 
 

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

 
2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10. Następnie 

odbędzie się badanie i ocena ofert. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Aleksandra Duda 
 


