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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/62/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SPZOZ w Sanoku 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 

* Pytanie nr 1  dot  SIWZ. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację  treści SIWZ poprzez zastąpienie zapisu : 

„Ochroną mają być objęte również roszczenia powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną 

ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej - które 

nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego 

(ubezpieczenie nadwyżkowe).” 

Zapisem: 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o  szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej 

(ubezpieczenie nadwyżkowe). 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły 

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody,  wyrządzone przez ubezpieczonego, 

który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie 

objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, 

które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 

powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). 

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

 

* Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie że zapis: 

„ Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, 

stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń 

obowiązkowych” 

 

Odnosi się do pkt 2 Szczegółowych Warunków Zamówienia, tj. Dobrowolnego ubezpieczenia OC z tyt. 

prowadzenia działalności medycznej innej niż objęta obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą( ubezpieczenie nadwyżkowe) 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

* Pytanie nr 3  dot. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność pozamedyczna 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego słów „lub czystą stratę 

finansową” 

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

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

    

                              Z poważaniem 

 

 

 

http://www.zozsanok.pl/

