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Wrocław, 06.11.2013 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę kompleksowego ubezpieczenia  

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR 233/24/10/2013/N/Szczytno 

 

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje 

odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących 

zmianach w SIWZ: 

 
 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

pozamedycznej i posiadanego mienia 

 

Pytanie 1: Prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego słów "lub czystą stratę 

finansową." 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

Pytanie 2:  Prosimy o podanie obrotu z podziałem na działalność medyczną i pozamedyczną za 

2011r. i 2012r. 

Odpowiedź: 

Rok 2011 

Działalność medyczna       18.407.166,87 

Działalność niemedyczna       163.438,81 

                                  ----------------------------- 

Razem                              18.570.605,68 

Rok 2012 

Działalność medyczna       18.232.917,99 

Działalność niemedyczna       137.604,78 

                               ---------------------------------- 

Razem                              18.370.522,77 
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Pytanie 3:  Zastosowanie klauzuli wypowiedzenia umowy w treści: 

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 

3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu polisowania, przy czym 

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 przypadku: 

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z 

poszczególnych rodzajów zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka 

przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za 

pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40% - utrzymanie stawek i 

warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. 

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza 

wskazany wyżej 40 % wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji 

stawek prowadzonej w formie pisemnej. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany 

przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy 

pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w 

kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca 

pierwszego okresu ubezpieczenia.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW 

 
Pytanie 4. Zakres ubezpieczenia  

Proszę o wykreślenie poniższych słów lub alternatywnie proszę wprowadzić limit odpowiedzialności 

w wysokości 15 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla: 

 

14. Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje 

gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub 

urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się 

ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane 

działaniem niskich bądź wysokich temperatur, pod warunkiem zastosowania właściwych środków 

ochrony w celu zabezpieczenia przed mrozem, zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy 

instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji, a 

także zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku 

rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody, jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły 

stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, 

okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i niespodziewanie. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający wyraża zgodę na 

wprowadzenie limitu w wysokości 15 000 zł dla zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas 

śniegu lub lodu i powstałych w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody, jeżeli 

do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów 

budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i 

niespodziewanie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 
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Pytanie 5. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza franszyzę integralną w 

wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE 

WSZYSTKICH RYZYK 

 

Pytanie 6. Zakres ubezpieczenia  

 

5) działanie wiatru o sile do 24,5 m/s – proszę zmianę zapisu na : „działanie wiatru o sile nie 

mniejszej niż 17,1m/s” 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
KLAUZULE DODATKOWE 

 
Pytanie 7 : Proszę o zmianę treści klauzuli: 

5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji  

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej 

redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy 

ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia „dotkniętego szkodą”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

Pytanie 8: Wprowadzenie treści klauzuli: 
Klauzula wypowiedzenia zgodnie z propozycją: 
      „Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem 

      wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może 

wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie: 

4) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla 

jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 

5) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego, 

6) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w przypadku: 

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z 

poszczególnych rodzajów ubezpieczeń  majątkowych do składki zarobionej (składka 

przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za 

pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 50 % - utrzymanie stawek i 

warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. 

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza 

wskazany wyżej 50 % wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji 

stawek prowadzonej w formie pisemnej. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany 

przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy 

pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w 

kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca 

pierwszego okresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 9: Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 15.11.2013 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zgodnie z poniższym opisem: 

I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w 

nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści. Kserokopie lub odpisy złożone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta 

winna być napisana w języku polskim i winna mieć datę sporządzenia. 

2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane. 

3. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 

 

Przetarg - ubezpieczenie dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie 

Nie otwierać przed 15.11.2013 r. godz. 13:15 

 

 

4. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – 

wykonawcy. 

II. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 15.11.2013 r., do godz. 13:00 na adres: 

 

Supra Brokers Sp. z o.o. 

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 

 

2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15 Następnie odbędzie 

się badanie i ocena ofert. 

 

Pytanie 10: Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego ubezpieczenia Assistance, tak aby objęte 

ochroną we wnioskowanym zakresie były wyłącznie pojazdy osobowe, terenowe, 

ciężarowo-osobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, 

przewożące maksymalnie 9 osób, o okresie eksploatacji do 10 lat. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Marcin Foryś 

 


