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Wrocław, 19.12.2012 
 

 
 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie 

 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 405/13/12/2012/N/Kościan 

 
Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Kościanie 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: 
 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 
Pytanie 1:Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka 
implozji? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 2:  Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wskazanych 
niżej zapisów 

Działanie wody w tym zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, 
sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i 
cieczy w innej postaci, oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otwarcie się główek 
tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawieni 
otwartych kranów lub innych zaworów 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytania dotyczące klauzul 
 
Pytanie 3 : Pytanie dotyczące klauzuli wartości księgowej brutto 
 

 Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zaznaczonego niżej zapisu 
 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez 
Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość 
księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu 
na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia 
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ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane 
w pełnej wartości do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada 
proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie w przypadku niezgodności 
wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego do faktycznej 
wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień zgłoszenia 
mienia do ubezpieczenia , a także w przypadku nie odbudowywania/nie odtwarzania 
mienia lub w przypadku sprzętu elektronicznego lub medycznego starszego niż 4 lata. 

 
i zastąpienie go zapisem jak poniżej 
 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez 
Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość 
księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu 
na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia 
ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane 
w pełnej wartości do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada 
proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie w przypadku niezgodności 
wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego do faktycznej 
wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień zgłoszenia 
mienia do ubezpieczenia . W przypadku nie odbudowywania/nie odtwarzania  mienia, 
wypłata odszkodowania nastąpi wg. wartości rzeczywistej. 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 

Pytanie4 : dotyczące klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu 
danych do SIWZ 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli w wysokości 
500 000,00 zł? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Jacek Kopacz 
 


