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         Kraków, dnia 13.04.2012 
 
znak postępowania: A.I. 271-24/12 
 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności 
cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ  

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  
 

 
Energo-Inwest-Broker SA  działając w imieniu SP ZOZ  Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji informuje o wniesieniu zapytania na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 

r. Prawo zamówień publicznych o wyjaśnienie kwestii dotyczących zapisów SIWZ 

jednocześnie udzielając odpowiedzi na wniesione zapytania.  

 
 
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 
 

I. W związku z zawartym w SIWZ wnioskowanym zakresem dobrowolnego 
ubezpieczenia: 

 
a) Prosimy o potwierdzenie, że OC dobrowolne nie dotyczy działalności 

leczniczej. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje że OC dobrowolne nie dotyczy działalności 
leczniczej. 
 
 
 
b) W punkcie 2.a (rzeczy oddane przez pacjentów) prosimy o rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na zastosowanie zapisu: 
 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, 
kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego. 
 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 

strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym 
przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, 

naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych 
przez ubezpieczonego, 

2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 
korzystania z cudzej rzeczy, 

3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach, 
4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, 

powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, 
szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, 
przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez 
ubezpieczonego. 

3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany 
niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony 
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do  obowiązku 
określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od 
odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 

Limit 10.000 zł z podlimitem 1.000 na jednego pacjenta. 
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Odpowiedź: w SIWZ podano powszechnie stosowane w praktyce rozszerzenie 
odpowiedzialności za szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów . Zatem treść 
szczegółowa klauzuli może być zgodna z ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub 
wzorcami umownymi stosowanymi przez ubezpieczyciela. Przywołana powyżej 
treść klauzuli nie stoi w sprzeczności z SIWZ. 

 
c) W punkcie 2.b (szkody wyrządzone pracownikom) prosimy o rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na zastosowanie zapisu 
 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom 
ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy. 
 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 

strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku  
z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do 
ich  naprawienia. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących 
poszkodowanemu na podstawie  Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i 
udaru mózgu. 

 
Odpowiedź: w SIWZ podano powszechnie stosowane w praktyce rozszerzenie 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone pracownikom. . Zatem treść 
szczegółowa klauzuli może być zgodna z ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub 
wzorcami umownymi stosowanymi przez ubezpieczyciela. Przywołana powyżej 
treść klauzuli nie stoi w sprzeczności z SIWZ. 

 
 
d) W punkcie 2.c (szkody w nieruchomościach) prosimy o rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na zastosowanie zapisu: 
 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z 
których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 
 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 

strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej 
podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) w gruntach, 
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia, 
3) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych 

rzeczach ruchomych o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z 
których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej 
rzeczy, 

4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za 
wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Limit 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 

Odpowiedź: w SIWZ podano powszechnie stosowane w praktyce rozszerzenie 
odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach . Zatem treść szczegółowa 
klauzuli może być zgodna z ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub wzorcami 
umownymi stosowanymi przez ubezpieczyciela. Przywołana powyżej treść 
klauzuli nie stoi w sprzeczności z SIWZ. 
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e) W punkcie 2.d (szkody w ruchomościach) prosimy o rozważenie możliwości i 
wyrażenie zgody na zastosowanie zapisu: 
 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z 
których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 
 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 

strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał  
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej 
podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub 

uszkodzenie, 
2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych, 
3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych 

pojazdach, 
4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem 

napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

Limit 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 

Odpowiedź: w SIWZ podano powszechnie stosowane w praktyce rozszerzenie 
odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach . Zatem treść szczegółowa 
klauzuli może być zgodna z ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub wzorcami 
umownymi stosowanymi przez ubezpieczyciela. Przywołana powyżej treść 
klauzuli nie stoi w sprzeczności z SIWZ. 

 
 
 

f) W punkcie 2.e prosimy o rozważenie modyfikacji i usunięcie fragmentu 
„(wykonujących działalność medyczną)”, ewentualnie przeredagowanie lub 
potwierdzenie, że nie chodzi o udzielanie świadczeń medycznych. 
Odpowiedzialność za wykonywane świadczenia medyczne objęta jest w 
obowiązkowym ubezpieczeniu OC podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż jego intencją było objecie zakresem 
ubezpieczenia  odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców 
w tym lekarzy kontraktowych wykonujących działalność medyczną.   

 
g) W punkcie 2.f prosimy o potwierdzenie, że szkody wyrządzone przez 

stażystów, rezydentów, wolontariuszy i praktykantów nie dotyczą szkód 
wynikających z udzielania świadczeń medycznych. Odpowiedzialność za 
wykonywane świadczenia medyczne objęta jest w obowiązkowym 
ubezpieczeniu OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż jego intencją było objecie zakresem 
ubezpieczenia  odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez stażystów, 
rezydentów, wolontariuszy i praktykantów w tym  wykonujących działalność 
medyczną.   

 
 

h)   Prosimy o rozważenie możliwości zmiany SIWZ i usunięcie punktu 2.g 
dotyczącego naruszenia praw pacjenta. 

 
         Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby. 

 
i) W punkcie 2.h prosimy o potwierdzenie, że chodzi o odpowiedzialność 

deliktową za szkody w pojazdach pracowników. 
        Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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j) W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone 
przez podwykonawców, prosimy o informacje, czy podwykonawcy są 
zobligowani do posiadania własnej polisy OC. 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  podwykonawcy podpisujący umowę ze 
Szpitalem  są zobligowani do posiadania ubezpieczenie OC. 
 

 
W odniesieniu do ubezpieczenia mienia: 
 
 

I I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: 
 

a) Podaliście Państwo informację, że w budynkach nie występują płyty 
warstwowe z palnym wypełnieniem. Prosimy o informację czy w konstrukcji 
lub stropach budynków zgłoszonych do ubezpieczenia występuje drewno? 
Jeżeli tak to gdzie się znajduje i jaka jest przybliżona wartość takiego 
obiektu oraz mienia w nim się znajdującego? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że w konstrukcji lub stropach budynków 
zgłoszonych do ubezpieczenia występuje drewno tj. budynek 1, 2, 3, 4 ,16 i 15.  
 
b) Prosimy o podanie przybliżonej wartości poszczególnych 

obiektów/budynków zgłoszonych do ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje że wszelkie dane są dostępne w załączniku 
nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia.  
 
c) Czy przy obiektach w których nie znajdują się hydranty wewnętrzne 

występują sprawne hydranty zewnętrzne, które w razie pożaru mogą zostać 
wykorzystane do gaszenia tych obiektów? 

Odpowiedź: Zamawiający  informuje że przy obiektach w których nie znajdują 
się hydranty wewnętrzne występują sprawne hydranty zewnętrzne.  

 
d) Czy budynki posiadają aktualne protokoły przeglądu wszystkich instalacji? 
Odpowiedź: Zamawiający  potwierdza że posiada aktualne protokoły przeglądu 
instalacji 

 
e) Czy występuje system sygnalizacji pożaru (ewentualnie w których 

obiektach) oraz centrala przekazująca sygnał do straży pożarnej? 
Odpowiedź: Zamawiający  informuje, iż Budynek Nr 1 wyposażony w instalację 
zraszaczową 
Budynek Nr 2 wyposażony w izotopowe czujki dymu oraz ROP (ręczne 
ostrzegacze pożarowe). Oba budynki są budynkami szpitalnymi objętymi 
systemem monitoringu pożarowego 
 
f) W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia kotłów i maszyn 

energetycznych prosimy o podanie wykazu tych maszyn ze wskazaniem ich 
wieku oraz wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający  informuje że maszyny i kotły nie są przedmiotem 
ubezpieczenia maszynowego. W SIWZ znalazły się wszystkie środki trwałe 
znajdujące się w ewidencji Zamawiającego w tym także z grupy 5 i 6 KŚT. 
 
g) Czy kotły i maszyny są sprawne, regularnie konserwowane, i posiadają 

aktualne badania pozwalające na ich użytkowanie? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż odpowiedź na powyższe pytanie znajduje 
się w pytaniu poprzednim. 

 
h)  Prosimy o informację jakie paliwo wykorzystywane jest w kotłowni oraz we 

wskazanym zbiorniku na paliwo. Czy występują zabezpieczenia 
sygnalizujące ewentualny wyciek lub odcinające dopływ paliwa? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż istniejąca kotłownia jest kotłownią 
gazowo – olejową.  Ojej opalowy lekki  jako paliwo zastępcze w przypadku 
awarii.  Nie występują zabezpieczenia sygnalizujące wyciek lub odcinanie 
dopływu paliwa.  
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i) Prosimy w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w 

podpunktach dotyczących szkód polegających na zalaniu w wyniku topnienia 
śniegu oraz zawaleniu się budynków lub budowli na skutek zalegania śniegu 
i lodu, o wprowadzenie dodatkowej treści w brzmieniu: „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”. 

           Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

 
I I I. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku: 

  
a) Prosimy o usunięcie dla tej grupie ubezpieczenia klauzuli automatycznego 

pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia, gdyż system ubezpieczenia jest 
na pierwsze ryzyko. 

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby 
IV. Ubezpieczenie sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk: 

 
a) Prosimy o modyfikację SIWZ aby do  ryzyka szkód w lampach elektronowych 

i rtg zastosowanie miała poniższa klauzula dodatkowa (włączenie do 
zakresu ochrony klauzuli w poniższej treści): 

 
Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje 
rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:  
- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z 
włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości 
odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, 
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione 
wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp 
do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym 
w pkt a) 
- Tabelą nr 1  
albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem 
podanym w pkt. b). 
Tabela nr 1 

 
a) Oznaczenie lamp  
(bez tomografów komputerowych – 
patrz pkt. b)  

Zmniejszenie odszkodowania 
po okresie 
użytkowa

nia 

miesięczn
y 

współczy
nnik 

• Lampy rentgenowskie (poza 
medycyną) 
• Lampy laserowe (poza medycyną) 

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 

• Lampy rentgenowskie-anodowe  - 
w szpitalach, oddziałach 
radiologicznych,  
• Lampy laserowe (w medycynie), 
• Lampy elektronopromieniowa 
(CRT) w zapisie FOTO- (poza 
medycyną) 
• Lampy analizujące (poza 
medycyną) 
• Tyratrony (w medycynie) 

 
 
 
 

12 
miesięcy 

 

 
 
 
 

3,0 % 
 

• Lampy kineskopowe (poza 
medycyną) 

 
18 

 
2,5 % 
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• Lampy wysokiej częstotliwości 
(poza medycyną) 

miesięcy 

• Rentgeny-lampy anodowe przy 
częściach rentgenologicznych (w 
medycynie ) 
• Inne lampy projektowe (w 
medycynie) 
• Lampy pamięciowe (poza 
medycyną) 
• Lampy fotopowielaczy (poza 
medycyną) 

 
 

24 
miesiące 

 
 

2,0 % 

• Lampy regulacyjne / stabilizujące 
(w medycynie) 
• Rentgenowskie lampy 
wzmacniające obraz (w medycynie) 
• Lampy analizujące / Kineskopy 
(w medycynie) 
• Lampy akceleratora liniowego (w 
medycynie) 

 
 
 

24 
miesiące 

 
 
 

1,5 % 

 
• Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia 
aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. 
 
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i 
lamp płaskich  w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega 
zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym 
schematem: 
                                                       P       x        100 
                                                       PG  x  X  x  Y 
gdzie: 
P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem 
odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego 
właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z 
powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. 
PG =   standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp 
obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, 
X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  
producenta dla lamp danego rodzaju: 
 a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta  
 współczynnik 1; 
 b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie  
      więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji               
współczynnik 0,75; 
 c) lampy nie posiadające gwarancji producenta                        
współczynnik 0,30: 
I. Y  =    współczynnik likwidacyjny 
a)  lampy rentgenowskie               współczynnik    
2 
b)   lampy zdalnie wyłączane /lampy płaskie            współczynnik    
3. 
 
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie 
znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie treści klauzuli zgodnej z 
treścią OWU Wykonawcy 
 

b) Prosimy o zgodę na wprowadzenie do zakresu dla ubezpieczenia sprzętu 
przenośnego klauzuli w poniższej treści: 

 
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż 
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Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje 
odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym 
(również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza 
miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu 
Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: 
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na 
wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system 
alarmowy, 
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 
(ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem 
był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w 
bagażniku. 
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku 
kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w 
wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC 
sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z 
zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. 
 
c) Prosimy o modyfikację SIWZ franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu 

elektronicznego na 5% nie mniej niż 500 zł. 
 
d) Prosimy o usunięcie klauzuli ograniczenia zasady proporcji ze względu na 

brak jej treści, bądź też o wprowadzenie poniższej klauzuli: 
 

Klauzula ograniczenia zasady proporcji 
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji 
odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy 
uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia 
sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia 
tego przedmiotu. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie treści klauzuli zgodnej z 
treścią OWU Wykonawcy 

 
W odniesieniu do klauzul: 

 
  

a) Prosimy o zmianę SIWZ poprzez dopisanie do klauzuli przepięciowej 
dodatkowej treści: 

 
Przez  przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia 
przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne 
wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach 
elektrycznych. 
W /w zdarzenia losowe 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: Zamawiający nie akceptuje prośby 
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b) Prosimy o modyfikację klauzuli miejsca ubezpieczenia, usunięcie 

fragmentu „Warunkiem udzielenia ochrony w zakresie ryzyka powodzi jest 
podanie informacji o wszystkich lokalizacjach znajdujących się na terenach 
zagrożonych powodzią” i zastąpienie go treścią „objęcie ochroną w zakresie 
ryzyka powodzi pod warunkiem, że lokalizacja nie znajduje się na terenie 
zalewowym”. Takie lokalizacje mogą być ubezpieczone na odrębnych warunkach, 
jednak dopiero po przeprowadzeniu przez Ubezpieczyciela indywidualnej oceny 
ryzyka.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby 
 
c) Prosimy o modyfikację SIWZ i usunięcie klauzuli ograniczenia 

odpowiedzialności, tak aby ewentualnie zastosowanie miały OWU. 
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby 

 
 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ- Opis 
przedmiotu Zamówienia – pkt. I ppk. 37 Informacje o szkodowości: 
Dodaje się informację na temat ubezpieczenia mienia od kradzieży: data zgłoszenia 
szkody: 02.04.2012, założona rezerwa: 2 000,00 PLN, przyczyna szkoda: kradzież 
laptopa 
 
Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.04.2012 r. 
 

Zamawiający informuje, że w związku z wpłynięciem zapytań od 
Wykonawców, zgodnie z art. 38 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
dnia 18.04.2012. Miejsce i godzina składania ofert  pozostaje bez 
zmian.  
 
 


