
Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, 

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach 

(sprawa: ubezpieczenia 2012, nr ogłoszenia 401800-2011 z dnia 29.11.2011r.) 

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: 
 

 

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: 

Pytania do Pakietu I – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  

 

1. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 ”Ubezpieczenie mienia od pożaru i 

innych zdarzeń losowych”  - prosimy o  zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 

każdej szkodzie w wysokości 1.000,00 zł,   

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej 

szkodzie w wysokości 1.000,00 PLN. Zamawiający dopuszcza franszyzę redukcyjną do wysokości 

500,00 PLN . 

 

2. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 ”Ubezpieczenie mienia od pożaru i 

innych zdarzeń losowych”  - prosimy o wykaz wyposażenia – załącznik nr 8 tabela nr 1 na 

kwotę zł 6 632 421,72,  

 

Odpowiedź: Zamawiający przekaże wykaz wyposażenia jako załącznik do polisy.  

 

3. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 ”Ubezpieczenie mienia od pożaru i 

innych zdarzeń losowych”  -  prosimy o zgodę  na ubezpieczenie  sprzętu elektronicznego 

oraz sprzętu medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i 

sporządzenie wykazu takiego sprzętu,  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 ”Ubezpieczenie mienia od pożaru i 

innych zdarzeń losowych”  -  prośba o  zmianę zapisu „…  pękanie  rur  na zapis o treści:  

„…pękanie rur w wyniku zdarzeń losowych objętych  umową  ubezpieczeni  o ile zostały 

zgłoszone do ubezpieczenia”,  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

5. SIWZ „ Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1  w części dotyczącej dodatkowych 

warunków „Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” – prośba o   

wykreślenie  pkt. 2, 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 2 z dodatkowych warunków 

„Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych”  

 

6. SIWZ „ Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1  w części dotyczącej dodatkowych 

warunków „Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” – prośba o   

wykreślenie rozszerzenia w pkt.4  „Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane 

przez mróz i pęknięcie ułożonych na zewnątrz budynku – rur doprowadzania wody, rur 

ogrzewania na ciepłą wodę i parę, rur odprowadzania wody”, za tego typu zdarzenia jest 

odpowiedzialność w ramach szkód wodnokanalizacyjnych – pkt. 6 warunków 

dodatkowych,  



 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w/w rozszerzenia w pkt 4.  

 

7. SIWZ „ Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1  w części dotyczącej dodatkowych 

warunków „Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” – prośba o  

dodanie  na końcu pkt. 7 zdania „Wyłączone będą szkody, jeżeli do powstania ich doszło 

na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub 

niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

8. SIWZ „ Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1  w części dotyczącej dodatkowych 

warunków „Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” – prośba 

wyrażenie zgody na włączenie klauzuli o poniższej  treści w miejsce  warunków 

ubezpieczenia określonych w pkt. 8 :  

 

KLAUZULA SKŁADOWANIA  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w 

przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma 

zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było 

uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

9. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 ”Ubezpieczenie mienia od pożaru i 

innych zdarzeń losowych”  w części dotyczącej klauzul – prośba o zmianę treści klauzuli  

reprezentantów ( poz. 1) na klauzulę o poniższej treści:  

„KLAUZULA REPREZENTANTÓW  

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 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  

 

10. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 w części dotyczącej klauzul  w 

„Ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” – prośba o zmianę treści  

klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych  ( poz.2) w następującym zakresie:  

a) ppk. 3 – koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie … – dodanie na końcu zdania 

„Ochrona nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub 

gleby i jej rekultywacją” 



b)  ppkt. 4 – zwiększone koszty odtworzenia maszyn … - dodanie zdania  na końcu 

„Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja” lub zastąpienie całego 

zapisu klauzulą o treści:  

„KLAUZULA ODKUPIENIA URZĄDZEŃ 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w 

przypadku szkody obejmującej maszynę, urządzenie lub wyposażenie, którego nie można 

odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalane będzie do 

wysokości ceny maszyny, urządzenia, wyposażenia o najbardziej zbliżonych parametrach 

technicznych i wydajności. W żadnym wypadku odszkodowanie nie przekroczy sumy 

ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego środka trwałego. 

Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja”., 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w ppkt 3 i ppkt 4.  

 

11. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 „Ubezpieczenie mienia od pożaru i 

innych zdarzeń losowych”  w części dotyczącej klauzul – prośba o zmianę treści  klauzuli 

ubezpieczenia  drobnych robót budowlanych   ( poz. 3) - dodanie na końcu klauzuli zdania: 

„Franszyza redukcyjna: 1 000,00 zł”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w 

wysokości 500,00 PLN. 

 

12. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”  załącznik nr 1 w części dotyczącej klauzul w „ 

Ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” - prośba o  zmianę  treści  

klauzuli  miejsca ubezpieczenia (poz. 6) na klauzulę o brzmieniu:  

„Klauzula miejsca ubezpieczenia 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje 

na wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, pod 

warunkiem, że w lokalizacjach są spełnione są te same  warunki zabezpieczeń j 

przeciwpożarowych.”  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

13. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 w części dotyczącej klauzul  w 

„Ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” – prośba o wykreślenie  

klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych (poz. 7),  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

14. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 w części dotyczącej klauzul  w 

„Ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” – prośba o zamianę klauzuli 

przepięciowej ( poz. 8) na klauzulę ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia  o 

treści:   

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA  

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : 

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia 

spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych 

niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.  

2) Przez  przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia 

przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się 

niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 



3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem 

odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników 

przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry).  

4) 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.  

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 

100.000PLN , 

6) Franszyza redukcyjna- 5% szkody”.   

W przypadku braku zgody na zmianę klauzuli w całości  - prośba o wykreślenie w klauzuli ze 

SIWZ  ostatniego zdania „’ Limit nie dotycz szkód, które zgodnie z OWU nie są limitowane.”  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli. 

 

15. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 w części dotyczącej klauzul  w 

„Ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” – prośba o zamianę klauzuli 

warunków i taryf (poz.10) na klauzulę o treści:  

„Klauzula warunków i taryf  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w 

przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu 

odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz 

stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany.  

Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 

816 kodeksu cywilnego”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

16. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 „Ubezpieczenie mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku”  prośba o zamianę franszyzy integralnej z 200,00 zł na franszyzę 

integralną w wysokości 100 USD (równowartość wg średniego kursu NBP z daty powstania 

szkody),  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

17. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 w części dotyczącej klauzul  w 

„Ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku” – prośba o wykreślenie  klauzuli 

zabezpieczeń przeciwkradzieżowych  (poz. 4), 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

18. SIWZ  „Projekt umowy „ dla pakietu  I i III  - prośba o przygotowania 2 oddzielnych wzorów  

umowy  dla pakietu I i pakietu III .  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dwie oddzielne umowy, dla pakietu I i pakietu III 

 

19. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 16-12-2011 r. na godz. 12:45 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 16.12.2011 r. na godz.: 12:45. 

Otwarcie ofert nastąpi o godz.: 12:50. 

 

Pytania do Pakietu II – ubezpieczenia komunikacyjne  

Pytanie 1.  

Prosimy o dokładne zestawienie wyposażenia dodatkowego (nie stanowiącego wyposażenia 

seryjnego) w poszczególnym pojeździe sanitarnym z podaniem jego wartości, 

 
 



 

Odpowiedź:  

Zamawiający przekaże Wykonawcy zestawienie wyposażenia dodatkowego po zawarciu umowy. 

 

Pytanie 2. 

Prosimy o wprowadzenie możliwości pokrycia kosztów holowania i parkowania uszkodzonego 

po szkodzie objętej ubezpieczeniem Auto Casco zgodnie z warunkami i limitami obowiązującymi 

u poszczególnego wykonawcy, 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  
 

  

Pytanie 3. 

Prosimy o możliwość utrzymania stałej sumy ubezpieczenia wyłącznie dla pojazdów fabrycznie 

nowych z dodatkowymi ograniczeniami obowiązującymi u poszczególnego wykonawcy, 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

  

Pytanie 4. 

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia Assistance pojazdów innych niż samochody osobowe do 

10 lat eksploatacji oraz ciężarowe do 3,5 tony DMC i do 10 lat eksploatacji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  


