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SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 
ul. śeromskiego 7, 41-902 Bytom 

 
           Tel.: (032) 39 63 200        Fax.: (032) 39 63 251 

    NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907 
Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619 

        e-mail: info@szpital1.bytom.pl    www.szpital1.bytom.pl 
        

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/03/13      Bytom, dnia 17.01.2013r. 
 

 

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na 

wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/03/2013 pn. „Ubezpieczenia 

majątku i odpowiedzialności cywilnej, zdarzeń medycznych”, poniŜej Zamawiający przedkłada 

treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi: 

 
W odniesieniu do ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
Pytanie1 
 Czy w protokołach z dokonanych przeglądów instalacji technicznych stwierdzono 
jakiekolwiek zastrzeŜenia warunkujące ich uŜytkowanie? JeŜeli tak prosimy o ich wskazanie 
wraz z terminem realizacji. 
Odpowiedź 1 
Opinie dotyczcie instalacji technicznych - pozytywne. Zaleca się wymianę i modernizację 
niektórych odcinków instalacji. Zalecenia wykonywane są na bieŜąco w miarę posiadanych 
środków finansowych. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o informacje czy ubezpieczeniu podlegają transformatory, a jeŜeli tak prosimy zgodę 
na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej transformatorów w wieku powyŜej 45 lat. 
Odpowiedź 2 
 Zamawiający wyraŜa zgodę 
 
Pytanie 3  
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód poŜarowych 
w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia 
przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe 
rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pasy" instalacji elektrycznej i gazowej? 
Odpowiedź 3 
 Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie 4  
Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  
odpowiedzialności jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami 
aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej, w szczególności: 
a) ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  
b) ustawa w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 
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c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 
Odpowiedź  4 
Zamawiający potwierdza, zgodnie j/w 
 
Pytanie 5 
Uprzejmie informujemy, iŜ w budynkach/budowlach,  w których konstrukcja nośna (w tym 
dachów, stropów, stropy dachów i ich pokrycie) oraz ściany wykonane są z drewna, poniŜsze 
zabezpieczenie ppoŜ elementów drewnianych oraz zastosowanie dodatkowych poniŜszych 
zabezpieczeń jest wymogiem niezbędnym do udzielenia ochrony poŜarowej dla takich 
obiektów.: 
- wykonanie impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów konstrukcji dachu w 
budynkach w których nie została wykonana lub powtórzenie tego procesu w przypadku 
przekroczenia okresu waŜności wcześniejszej impregnacji; Impregnaty ognioochronne, który 
zostaną uŜyte do zabezpieczenia przeciwpoŜarowego obiektów powinny posiadać aprobatę 
techniczną (certyfikat) ITB lub CNBOP. Wykonawcą impregnacji powinna być specjalistyczna 
firma, która wystawia "świadectwo wykonania zabezpieczenia ogniochronnego" i posiada 
certyfikat CNBOP, 
- zastosowanie instalacji elektrycznej w wykonaniu z izolacją uniepalnioną i poprowadzenie jej 
w uniepalnionych peszlach. Odizolowanie wszelkich elementów elektrycznych, tj. 
rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej, 
- wykonawcy prac na dachach budynków powinni posiadać polisy OC z suma gwarancyjną 
min.1mln PLN, 
Z uwagi na powyŜsze, w przypadku braku takich zabezpieczeń, prosimy o informacje czy 
Zamawiający zgodzi się na ich wprowadzenie z zastrzeŜeniem, Ŝe Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności w sytuacji, kiedy brak wskazanej rekomendacji przyczynił się do powstania 
bądź zwiększenia rozmiarów szkody. 
Odpowiedź  5   
Wszystkie elementy elektryczne w tym rozdzielnice, przełączniki itp. montowane są na 
konstrukcji niepalnej. 
 Zamawiający potwierdza, iŜ planuje wykonanie dodatkowych zabezpieczeń 
przeciwpoŜarowych (takich jak: impregnacja) w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy 
ubezpieczenia. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie klauzuli automatycznego uzupełnienia sumy 
ubezpieczenia, której treść została wskazana w pkt. "Klauzule brokerskie obligatoryjne (nie 
dotyczy OC)? 
Odpowiedź  6 
 Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
W odniesieniu do sprzętu elektronicznego: 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie franszyz zgodnie z propozycją: Franszyza 
redukcyjna: 5% wartości szkody min. 1.000,00 PLN. 
Odpowiedź  7 
Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody min. 
500,00 PLN. 
 
Pytanie 8 
 Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zastosowanie klauzul produktowych zgodnie z treścią 
OWU Ubezpieczyciela, w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ? 
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Odpowiedź  8 
Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie 9 
 Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę brzmienia Klauzuli automatycznego włączenia do 
ochrony ubezpieczeniowej sprzętu nowo nabytego? 
Aktualne brzmienie: 
Klauzula  automatycznego wałczenia do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu nowo nabytego: 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzul postanowień 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ  rozszerza się ochronę ubezpieczeniową na nowo 
nabyty sprzęt lub na sprzęt w posiadanie którego Ubezpieczający lub Ubezpieczony wszedł w 
trakcie trwania umowy, przy czym  wartość tego sprzętu nie przekracza  20% łącznej sumy 
ubezpieczenia pod warunkiem, Ŝe: 
-automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej następuje z chwilą wpisu nowego 
sprzętu do rejestru środków trwałych, 
-do 10-go dnia po zakończeniu kaŜdego kwartału Ubezpieczający zobowiązany jest 
poinformować ubezpieczyciela o sprzęcie nabytym i zarejestrowanym od momentu zawarcia 
umowy, 
-do 10-go dnia po zakończeniu kaŜdego kwartału Ubezpieczający zobowiązany jest 
poinformować ubezpieczyciela o sprzęcie nabytym i zarejestrowanym w tym  okresie. 
 
Po zmianach: 
Klauzula  automatycznego wałczenia do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu biurowego 
stacjonarnego nowo nabytego: 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ  rozszerza się ochronę ubezpieczeniową na nowo 
nabyty sprzęt lub na sprzęt w posiadanie którego Ubezpieczający lub Ubezpieczony wszedł w 
trakcie trwania umowy, przy czym  wartość tego sprzętu nie przekracza  20% łącznej sumy 
ubezpieczenia pod warunkiem, Ŝe: 
-automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej następuje z chwilą wpisu nowego 
sprzętu do rejestru środków trwałych, 
-do 10-go dnia po zakończeniu kaŜdego kwartału Ubezpieczający zobowiązany jest 
poinformować ubezpieczyciela o sprzęcie nabytym i zarejestrowanym od momentu zawarcia 
umowy, 
-do 10-go dnia po zakończeniu kaŜdego kwartału Ubezpieczający zobowiązany jest 
poinformować ubezpieczyciela o sprzęcie nabytym i zarejestrowanym w tym  okresie. 
Odpowiedź  9 Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
Pytanie 10 
 Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie klauzuli automatycznego uzupełnienia sumy 
ubezpieczenia, której treść została wskazana w pkt. „Klauzule brokerskie obligatoryjne (nie 
dotyczy OC)? 
Odpowiedź 10 
 Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
W odniesieniu do ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń (MB): 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie klauzuli automatycznego pokrycia, której treść 
została wskazana w pkt. „Klauzule brokerskie obligatoryjne (nie dotyczy OC)? 
Odpowiedź  11 
Zamawiający wyraŜa zgodę. 
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Pytanie 12 
 Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie klauzuli automatycznego uzupełnienia sumy 
ubezpieczenia, której treść została wskazana w pkt. „Klauzule brokerskie obligatoryjne (nie 
dotyczy OC)? 
Odpowiedź  12 
Zamawiający wyraŜa zgodę. 
 
W odniesieniu do ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 
Pytanie 13 
Przyjmujemy, iŜ Zamawiający akceptuje treść klauzul w brzmieniu OWU poszczególnych 
Wykonawców.  
Odpowiedź  13 
Zamawiający akceptuje. 
 
Pytanie 14 
 Ponadto, prosimy o przesunięcie terminu złoŜenia oferty z dnia 18.01.2013 na dzień 
21.01.2013 
Pytanie 14 
 Zamawiający wyraŜa zgodę na przesunięcie terminu na dzień 21.01.2013, składanie ofert do 
godz:9:00, otwarcie ofert godz: 9:30.  
 
Pozostałe  postanowienia  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia nie ulegają  zmianie. 

Informuję, Ŝe  w w/w postępowaniu przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 

18.01.2013 r. na dzień 21.01.2013 r.,  godz. 09:00.   

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2013 r., o godz. 09:30. 

Miejsce składania i otwarcia ofert bez zmian.  

 

Z powaŜaniem 

dr n. med. Andrzej Tomczyk 
p.o.Dyrektor 

Szpitala Specjalistycznego nr 1 
w Bytomiu 

 

 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
- Wykonawcy, 
- strona internetowa Zamawiającego, 
- a/a 
 

 
Przygotowanie: 
Beata Jonak 


