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Wrocław, 23.12.2014 
 

 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego 
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie  

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ  NR 274/2014/N/Krosno 

 
Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie, 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: 
 
Termin realizacji zamówienia 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej 
treści: 
 
Klauzula wypowiedzenia 
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i 
Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę 
jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie: 
Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek 
ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 
1. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego. 
2. Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach: 
1) Pierwszy okres rozliczeniowy:  
• gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do składki zarobionej (składka przypisana z 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomniejszona o rezerwę składki na koniec 
analizowanego okresu) 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. 
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 
dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony.  
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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. 
 
Zamówienia uzupełniające 
 
Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że poniższe zapisy SIWZ-u : 
„Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień 
uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej 
ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do 
zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane 
w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile 
przedmiot zamówienia, zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym.” 
 
oraz zapisy umowy § 1, punkt 3  i  § 4, punkt 3 
 
nie dotyczą ubezpieczeń: 
- Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą 
- Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności   
  pozamedycznej i posiadanego mienia. 
Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza. 
 
Szczegółowe warunki zamówienia 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu poprzez usunięcie klauzul 
dodatkowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Pytanie: 
Prosimy o przekazanie wykazu sprzętu elektronicznego i medycznego jeżeli jest 
obejmowany ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów  z 
podaniem  sumy ubezpieczenia. 
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Odpowiedź: W załączeniu do odpowiedzi na pytania do SIWZ. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie w dodatkowym rozszerzeniu zakresu 
(dotyczącym sprzętu medycznego) ubezpieczanego w mieniu od ognia i innych 
żywiołów  klauzuli w brzmieniu:  
Klauzula - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej  
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia , iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 
powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod 
następującymi warunkami: 
- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane 
do zachowania urządzenia w należytym stanie,  
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie  
kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,  
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, 
mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość  wprowadzenia  dodatkowo franszyzy 
redukcyjnej i integralnej dla sprzętu elektronicznego i medycznego jeżeli ma być 
obejmowany ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk , jak niżej: 
W odniesieniu do sprzętu elektronicznego medycznego: 10% wartości szkody nie mniej niż 
1.000,00zł 
W odniesieniu do pozostałego sprzętu elektronicznego : 10% wartości szkody nie mniej niż 
300,00zł 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego w 
wysokości 5%. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę  na usunięcie z zapisów SIWZ treści klauzul: 

- klauzuli reprezentantów, 
- klauzuli automatycznego pokrycia, 
 
i zastąpienie ich klauzulami o treści jak niżej: 

 
KLAUZULA REPREZENTANTOW 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną 
ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub 
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zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za 
winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie 
będącej osobą prawną należy rozumieć winę: 
1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców; 
2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, 
prokurentów; 
3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, 
prokurentów; 
4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów; 
5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów; 
6) w spółkach cywilnych – wspólników; 
7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu, 
lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA  
(Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) 
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową 
ubezpieczenia, 
b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek 
dokonanych inwestycji , 
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych 
w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w 
przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili 
ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa 
odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. 
Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości 
środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub 
protokołem zdawczo – 
odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, 
transportu, rozładunku oraz prac budowlano montażowych (w tym prób i testów). 
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy 
ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. 
3. Odpowiedzialność PZU SA w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy 
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy 
ubezpieczenia jednak nie więcej niż 1.000.000,00zł 
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia 
przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia. 
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5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na 
następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres 
świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu okresu 
ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie ( 
rocznym ) i 50% wysokości stawki rocznej. 
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie 
zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, PZU SA dokona 
rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń 

Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie  iż intencją zapisu w treści: „Zapisy w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
powyżej, nie mają zastosowania” jest pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec  OWU, a w 
sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym 
wyłączenia w nich określone. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie: 
W związku z koniecznością dokonania u klienta audytu ubezpieczeniowego , czy 
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert na 15.01.2015r. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert na 
08.01.2014. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą o podanie łącznej wysokości obrotów za rok 2013 i 2014. 
Odpowiedź: Rok 2013: 107 706 847 zł, Rok 2014 - stan na 30.11.2014 - 102 825 067 zł 
 
 
*************************************************** ********************** 
Zmiany do SIWZ. 
 
Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 31.12.2014 na dzień 08.01.2015 - zgodnie z 
poniższym: 
 
Po zmianie: 
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V.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 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  

im. Jana Pawła II w Krośnie 
Nie otwierać przed 08.01.2015 r. godz. 10:15 

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

wykonawcy. 
5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania jego spraw.  
6. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do niej, o ile nie wynika 

to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
7. Wszelkie poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie i opatrzone 

podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy. 
8. Cena oferty na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna 

być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.  
9. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań umowy.  
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
11. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy: 

a) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt. c).Zapis ten nie ma zastosowania do 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone  
w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 
osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem), 

c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność  
z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie 
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo. 
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, 
radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z 
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dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem 
reprezentacji określonym w tych dokumentach. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym 
przez Wykonawcę. 

Składana oferta musi zawierać: 

1. Właściwie wypełniony i podpisany formularz oferty, będący Załącznikiem Nr 2 i/lub 
Załącznikiem Nr 3 do SIWZ 

2. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa 
w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. 
U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.)a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed 
wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. 
U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na 
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej  

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 6 do 
SIWZ 

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenia ,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 
składania ofert 

6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert 

7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 

8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert 



  Strona 8 z 8                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 
 
                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000155993,   

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230 
 

 

9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 

10. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 7 do SIWZ 

11.    Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d 
ustawy Pzp.– Załącznik nr 8 do SIWZ 

12. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę 
13. Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie 
14. Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń 

obowiązkowych) 

VI.SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 08.01.2015 r., do godz. 10:00 na adres: 
 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Kro śnie 
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno 

 
2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 10:15. Następnie 

odbędzie się badanie i ocena ofert. 
3. Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 

składania ofert. 
4. Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem 

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

5. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania 
6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Jacek Kopacz 
 


