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wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: SMZ.272-12/12  

Przetarg nieograniczony pn. " Usługi kompleksowego ubezpieczenia " 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:  

 

 

I. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

Pytanie 1. 

W odniesieniu do Przedmiotu i zakresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości i 

wyrażenie zgody na modyfikację zapisu w SIWZ: 

Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku zdarzeń 

zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem 

kodeksowego terminu przedawnienia. 

1. Szkoda osobowa - to szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym 

także zadośćuczynienie (o ile wynika ono ze szkody osobowej definiowanej jako szkoda powstała 

wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) oraz utracone korzyści poszkodowanego, 

które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 

2. Szkoda rzeczowa - to szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym 

także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, 

zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 

 

Proponowane brzmienie: 

Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku 

wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym 

okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. Wypadek ubezpieczeniowy to zajście 

szkody osobowej lub rzeczowej. 
1. Szkoda osobowa - to szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym 

także zadośćuczynienie (o ile wynika ono ze szkody osobowej definiowanej jako szkoda powstała wskutek 

śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby 

osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 

2. Szkoda rzeczowa - to szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym 

także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub 

uszkodzenie rzeczy. 
  
Odpowiedź na pytanie I.1. 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację zapisu. 

 

Pytanie 2. 

W odniesieniu do części Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje szkody p1) (OC najemcy  ruchomości i 

nieruchomości)  uprzejmie prosimy o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na włączenie klauzuli w 

brzmieniu:  
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Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony 

korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 

korzystania z cudzej rzeczy. 

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

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z 

których ubezpieczony korzystał  

na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 

korzystania z cudzej rzeczy. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) w gruntach, 

2) wynikłych z normalnego zużycia mienia, 

3) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach ruchomych o ile 

nie stanowią one części składowej nieruchomości,  

z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, 

leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 

4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych,  

za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony 

korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 

korzystania z cudzej rzeczy. 

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

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z 

których ubezpieczony korzystał  

na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 

korzystania z cudzej rzeczy. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie,  

2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych, 

3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach, 

4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do 

których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Odpowiedź na pytanie I.2. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ z uwagi na fakt niedopracowania 

redakcyjnego zapytania przez Wykonawcę, z którego jednoznacznie wynika, że treść proponowanego zapisu 

jest częścią OUW Wykonawcy. Zamieszczanie w SIWZ fragmentów zapisów OUW jednego Wykonawcy 

może być uznane za ograniczenie dla innych Wykonawców a tym samym niezgodne z ideą zamówień 

publicznych. 

 

Pytanie 3. 

W odniesieniu do części Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje szkody p2) W następstwie awarii, 

działania oraz eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, pary, urządzeń i 

instalacji gazowych lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej.)  

uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający dostarcza energie i komu. Jeżeli jest dostarczycielem 

energii prosimy o zgodę na włączenie klauzuli w brzmieniu   

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez producenta w związku 

z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt). 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wprowadzenie 

do obrotu produktów określonych w umowie ubezpieczenia. 

2. O ile nie umówiono się inaczej, ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna 

ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z  wprowadzeniem produktu do obrotu na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej (RP), powstałe: 

 1)  na terytorium RP,  

2) poza terytorium RP, jeżeli zostały wyrządzone konsumentom oraz przedsiębiorcom prowadzącym 
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działalność na terytorium RP,  z zastrzeżeniem, iż ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on 

wyeksportowany. 

3. Wszystkie szkody będące wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów posiadających tę 

samą wadę lub które można przypisać tej samej przyczynie,  uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy 

niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili 

powstania pierwszej szkody. 

4. Wykonawca nie odpowiada za szkody: 

1) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu oraz z tytułu korzyści jakie 

poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem, 

2) których przyczyną była jawna wada produktu na co producent wyraźnie zwrócił uwagę, 

3) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości, 

4) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu, 

5) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, 

6) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane, 

7) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje krwiopochodne, 

8) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją 

obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania, 

9) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym, 

10) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych, 

11) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego 

do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące w kraju, 

w którym produkt został wprowadzony do obrotu. 

5. Ponadto, o ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie odpowiednich klauzul 

dodatkowych (Klauzula Nr 19, 20, 21), Wykonawca nie odpowiada za szkody: 

1) poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez 

ubezpieczonego z zastrzeżeniem, że niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych i szkód na 

osobie wyrządzonych przez wadliwy produkt finalny, 

2) wyrządzone osobie trzeciej, polegające na poniesieniu kosztów zlokalizowania wadliwego produktu 

oraz kosztów usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwych produktów oraz na montaż, 

umocowanie lub położenie produktu bez wad, 

3) poniesione przez osobę trzecią będącą producentem, w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub 

poddanych obróbce przez tę osobę za pomocą maszyn lub urządzeń wprowadzonych przez 

ubezpieczonego do obrotu. 

 

Odpowiedź na pytanie I.3. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ z uwagi na fakt niedopracowania 

redakcyjnego zapytania przez Wykonawcę, z którego jednoznacznie wynika, że treść proponowanego zapisu 

jest częścią OUW Wykonawcy. Zamieszczanie w SIWZ fragmentów zapisów OUW jednego Wykonawcy 

może być uznane za ograniczenie dla innych Wykonawców a tym samym niezgodne z ideą zamówień 

publicznych. 

 

Pytanie 4. 

W odniesieniu do części Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje szkody p4)   uprzejmie prosimy o  

rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na usunięcie zapisu „Z tytułu świadczenia usług 

niemedycznych.”: Uzasadnienie prośby: przecież taka jest istota tego ubezpieczenia, a zapis wprowadza 

zamieszanie. 

 

Odpowiedź na pytanie I.4. 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ 

 

Pytanie 5. 

W odniesieniu do części Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje szkody p6)   uprzejmie prosimy o  

rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na włączenie klauzuli w brzmieniu 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z 

wypadkiem przy pracy. 

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

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, 
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wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony 

zobowiązany jest do ich  naprawienia. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie  

Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu. 

 

Odpowiedź na pytanie I.5. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ z uwagi na fakt niedopracowania 

redakcyjnego zapytania przez Wykonawcę, z którego wynika, że treść proponowanego zapisu jest częścią 

OUW Wykonawcy. Zamieszczanie w SIWZ fragmentów zapisów OUW jednego Wykonawcy może być 

uznane za ograniczenie dla innych Wykonawców a tym samym niezgodne z ideą zamówień publicznych. 

 

Pytanie 6. 

W odniesieniu do części Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje szkody p7)   uprzejmie prosimy o  

rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na włączenie klauzuli w brzmieniu 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie 

leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

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

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez 

pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych. 

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta 

przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych 

zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca 

rzeczy na przechowanie. 

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na 

podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego 

w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. 

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy 

depozytu.  

 

Odpowiedź na pytanie I.6. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ z uwagi na fakt niedopracowania 

redakcyjnego zapytania przez Wykonawcę, z którego wynika, że treść proponowanego zapisu jest częścią 

OUW Wykonawcy. Zamieszczanie w SIWZ fragmentów zapisów OUW jednego Wykonawcy może być 

uznane za ograniczenie dla innych Wykonawców a tym samym niezgodne z ideą zamówień publicznych. 

 

Pytanie 7. 

W odniesieniu do części Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje szkody p8)   uprzejmie prosimy o  

rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na doprecyzowanie zapisu 

Że jeżeli chodzi o pojazdy to  reżim deliktowy. Ponadto  ochrona nie dotyczy sytuacji gdy pojazd prywatny 

wykorzystywany jest do celów służbowych. 

W przypadku parkingu strzeżonego, prosimy o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na włączenie 

klauzuli w brzmieniu 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach mechanicznych 

przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego. 

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

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w pojazdach 

mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego w ramach 

działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy mechaniczne przechowywane są w pomieszczeniu 

zamkniętym i całodobowo  dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym 

w porze nocnej i całodobowo dozorowanym. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:  
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1) powstałych w pojazdach powierzonych, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, 

czyszczenia lub innych podobnych usług wykonywanych przez ubezpieczonego, 

2) powstałych w pojazdach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 

3) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku 

z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, 

usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych 

przez ubezpieczonego. 

4. W razie kradzieży pojazdu mechanicznego, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany 

niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub 

wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, 

Wykonawca jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.  

 

Odpowiedź na pytanie I.7. 

 Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie przywołanego przez Wykonawcę zapisu w 

proponowanej formie. 

 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ dot. Parkingu strzeżonego,  

z uwagi na fakt niedopracowania redakcyjnego zapytania przez Wykonawcę, z którego wynika, że treść 

proponowanego zapisu jest częścią OUW Wykonawcy. Zamieszczanie w SIWZ fragmentów zapisów 

OUW jednego Wykonawcy może być uznane za ograniczenie dla innych Wykonawców a tym samym 

niezgodne z ideą zamówień publicznych. 

 

Pytanie 8. 

W odniesieniu do części Ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje szkody p9)   uprzejmie prosimy o  

rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na modyfikacje zapisu: Proponowane brzmienie  Wyrządzone 

przez podwykonawców Zamawiającego 

 

Odpowiedź na pytanie I.8. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ. 

 

Pytanie 9. 

W odniesieniu do części Franszyzy i/lub udziały własne uprzejmie prosimy o  rozważenie możliwości i 

wyrażenie zgody na następujące modyfikacje 
Wykreślenie zapisu: Udział własny: Brak 

Wprowadzenie Franszyzy redukcyjnej: 1 000zł 

Wykreślenie zapisu: Maksymalna franszyza integralna: 200 zł w szkodzie rzeczowej, 0 zł w szkodach 

osobowych 
 
Odpowiedź na pytanie I.9. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ. 
 
Pytanie 10. 
W odniesieniu do części KLAUZULE OBLIGATORYJNE uprzejmie prosimy o  rozważenie możliwości i 

wyrażenie zgody na następujące modyfikacje: 
Usunięcie klauzuli reprezentantów  lub  przeniesienie tej klauzuli do  klauzul fakultatywnych 

Odpowiedź na pytanie I.10. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ. 

 

II. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 

Pytanie 1. 

W odniesieniu do części 2.1. Przedmiot ubezpieczenia poz. 10 Tabeli 1 uprzejmie prosimy o  szczegółowy 

wykaz sprzętu  elektronicznego   

 

Odpowiedź na pytanie II.1. 

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie Wykonawcy szczegółowego wykaz sprzętu  elektronicznego. 

Wykaz zawiera załącznik 1. 
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Pytanie 2. 

W odniesieniu do części 2.2. Zakres i warunki ubezpieczenia uprzejmie prosimy o  rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na następujące modyfikacje 

W punkcie  1) uprzejmie prosimy o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na: 

 zmianę definicji  powodzi: proponujemy brzmienie: powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia 

się wody w korytach wód płynących lub stojących np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, 

topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód 

przybrzeżnych; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i 

stokach na terenach górskich i falistych; 

 zawalenia się budynków lub budowli prosimy o modyfikacje  zapisu proponujemy brzmienie: upadek 

drzew, budynków lub budowli – szkody spowodowane przez przewrócenie się na przedmiot ubezpieczenia 

rosnących drzew, ich fragmentów lub niebędących we władaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 

budynków, budowli lub ich części lub elementów;  

 pękania rur: prosimy o doprecyzowanie zapisu lub jego usunięcia  

 

Odpowiedź na pytanie II.2. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany dotyczące: 

 definicji powodzi 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację tekstu SIWZ dot. 

 zawalenia budynków i budowli oraz  

 pękania rur przez dodanie wyjaśnienia: w wyniku zmian temperatury i/lub osunięcia się ziemi 

 

Pytanie 3. 

W odniesieniu do części 2.2. Zakres i warunki ubezpieczenia pkt 3) uprzejmie prosimy o  rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na  modyfikacje zapisu proponujemy 
W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem 

oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i szkody będące następstwem zawalenia 

się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/lodu oraz 

szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach i 

powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody. Ochrona ubezpieczeniową nie są 

objęte szkody do których doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku 

lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; z wyłączeniem szkód w mieniu 

znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony przed 

dniem powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i 

wzywał wynajmującego do ich usunięcia. 

 

Odpowiedź na pytanie II.3. 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację zapisu 

 

Pytanie 4 

W odniesieniu do części 2.2. Zakres i warunki ubezpieczenia pkt. 6) uprzejmie prosimy o  rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na  modyfikacje zapisu proponujemy usunięcie zapisu pośrednie 
Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane uderzeniem pojazdu, przez co rozumie się pośrednie lub 

bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub   szynowego, jego części lub 

przewożonego nim ładunku. Uderzeniem pojazdu jest również uderzenie pojazdu kierowanego lub 

eksploatowanego przez Zamawiającego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność. 

 

Odpowiedź na pytanie II.4. 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację zapisu 

 

Pytanie 5. 

W odniesieniu do części 2.2. Zakres i warunki ubezpieczenia pkt. 7) uprzejmie prosimy o  rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na  ochronę ubezpieczeniową na warunkach klauzuli 

KLAUZULA SZKÓD W TOWARACH PRZECHOWYWANYCH W URZĄDZENIACH 
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CHŁODNICZYCH 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej 

zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach 

chłodniczych na podanych niżej zasadach: 

1. Wykonawca odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu, środków obrotowych na skutek ich 

rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim 

rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) 

chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania 

towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Wykonawca na mocy zawartej umowy 

ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.  

2. Odpowiedzialność Wykonawca za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że 

Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza 

komorą chłodniczą  

b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych powstałe w okresie 

pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia 

chłodniczego.  

c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad 

wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 

d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 

przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności 

utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej 

szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym, 

e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające 

z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie 

f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. 

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 250 000zł  

5. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w 

urządzeniu chłodniczym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków 

(faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu 

sporządzonego po szkodzie. 

 

Odpowiedź na pytanie II.5. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ z uwagi na fakt niedopracowania 

redakcyjnego zapytania przez Wykonawcę, z którego wynika, że treść proponowanego zapisu jest częścią 

OUW Wykonawcy. Zamieszczanie w SIWZ fragmentów zapisów OUW jednego Wykonawcy może być 

uznane za ograniczenie dla innych Wykonawców a tym samym niezgodne z ideą zamówień publicznych. 

 

Pytanie 6. 

W odniesieniu do części 2.2. Zakres i warunki ubezpieczenia pkt. 8) uprzejmie prosimy o  rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na  usuniecie zapisu, W przypadku  braku zgody  prosimy o szczegółowy 

wykaz sprzętu medycznego 

 

Odpowiedź na pytanie II.6. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ, wyraża natomiast zgodę na 

udostępnienie Wykonawcy szczegółowego wykazu sprzętu medycznego. Wykaz zawiera załącznik 2. 

 

Pytanie 7. 

W odniesieniu do części 2.2. Franszyzy i/lub udziały własne o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody 

na następujące modyfikacje: 

Franszyza redukcyjna  500zł (nie dotyczy mienia pracowniczego i mienia pacjentów) 

Pozostałe zapisy ulegają wykreśleniu 
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Odpowiedź na pytanie II.7. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ 

 

III. W odniesieniu do ubezpieczenia aparatury medycznej od wszystkich ryzyk: 

 

Pytanie 1. 

W odniesieniu do części 3,2 Zakres i warunki ubezpieczenia, uprzejmie prosimy o  rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na  włączenie  klauzuli w brzmieniu 

Klauzula  Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej  

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Wykonawca 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 na pytanie III.1 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ z uwagi na fakt niedopracowania 

redakcyjnego zapytania przez Wykonawcę, z którego wynika, że treść proponowanego zapisu jest częścią 

OUW Wykonawcy. Zamieszczanie w SIWZ fragmentów zapisów OUW jednego Wykonawcy może być 

uznane za ograniczenie dla innych Wykonawców a tym samym niezgodne z ideą zamówień publicznych. 

 

Pytanie 2. 

W odniesieniu do części 3,2 Zakres i warunki ubezpieczenia (sprzęt przenośny) uprzejmie prosimy o  

rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na  włączenie  klauzuli w brzmieniu 

KLAUZULA UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PRZENOŚNEGO  

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż WYKONAWCA rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  i 

przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym użytkowanym do 

celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu WYKONAWCA odpowiada 

tylko wtedy gdy: 

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 

- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki 

i włączony został sprawnie działający system alarmowy, 

- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje 

się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym 

garażu), 

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 

W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający 

ponosi udział własny w wysokości 10% wartości szkody min. 500zł. 

WYKONAWCA nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem  Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz 

powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. 

Odpowiedź na pytanie III.2. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ z uwagi na fakt niedopracowania 

redakcyjnego zapytania przez Wykonawcę, z którego wynika, że treść proponowanego zapisu jest częścią 

OUW Wykonawcy. Zamieszczanie w SIWZ fragmentów zapisów OUW jednego Wykonawcy może być 
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uznane za ograniczenie dla innych Wykonawców a tym samym niezgodne z ideą zamówień publicznych. 

 

Pytanie 3. 

W odniesieniu do części 3.2. Franszyzy i/lub udziały własne o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody 

na następujące modyfikacje: 

Franszyza redukcyjna  10% min  500zł  

Pozostałe zapisy ulegają wykreśleniu 

 

Odpowiedź na pytanie III.3. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisu SIWZ 

 

IV. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji: 

Pytanie 1. 

Prosimy o podanie  liczby transportów gotówki w ciągu roku 

 

Odpowiedź na pytanie IV.1. 

Gotówka jest transportowana codziennie, w dni robocze. 

 

Pytanie 2. 

W odniesieniu do części 5,2 Zakres i warunki ubezpieczenia  uprzejmie prosimy o  rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na  modyfikację zapisu proponujemy 

a) Zakres ubezpieczenia winien obejmować kradzież z włamaniem, rabunek (dokonanie lub usiłowanie). 

Dewastację, kradzież zwykłą- na warunkach klauzuli dewastacji i klauzuli kradzieży zwykłej.  

b) Ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży oraz dewastacji objęte jest także mienie, które ze względu na 

swój charakter znajduje się na zewnątrz budynków lub budowli oraz poza nimi, zainstalowane w taki sposób, 

że ich wymontowanie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Proponujemy 

włączenie klauzuli 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca obejmuje ochroną 

ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na 

budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego lub 

Ubezpieczającego.  

Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było 

możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności: 5 000,00zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia.  

 

Odpowiedź na pytanie IV.2. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie w szczególności z uwagi na to, że w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do czasu oceny ofert nie ma podstaw do 

założenia, że wykonanie zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy żądającemu pytanie.  

 

V. W odniesieniu do ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 

Pytanie 1. 

Prosimy o informacje czy   Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie szyb  poprzez  rozszerzenie zakresu 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń  losowych klauzulą w brzmieniu: 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD 

STŁUCZENIA  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca obejmuje ochroną 

ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego 

lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych 
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pomieszczeń użytkowych.  

      Ubezpieczenie nie obejmuje: 

−  szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 

− szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt 

wszelkiego rodzaju instalacji, 

−    szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, 

− szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź 

zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 

−    szyb w pojazdach i środkach transportowych. 

Ponadto Wykonawca nie odpowiada za szkody: 

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 

- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.  

Limit odpowiedzialności: 10 000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Franszyza redukcyjna zniesiona 

 

Odpowiedź na pytanie V.1. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie w szczególności z uwagi na to, że w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do czasu oceny ofert nie ma podstaw do 

założenia, że wykonanie zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy żądającemu pytanie.  

 

VI. W odniesieniu do klauzul obligatoryjnych: 

Pytanie 1. 

Odnośnie punktu 3) Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych. uprzejmie prosimy o  rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na ochronę ubezpieczeniową na warunkach klauzuli 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje 

rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 

a) prac ziemnych  

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz 

z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub 

konstrukcji dachu, 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: 

c) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500 000ZŁ na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia.  

d) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź na pytanie VI.1. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej 

 

Pytanie 2. 

Odnośnie punktu 4) Klauzula kradzieży zwykłej. uprzejmie prosimy o  rozważenie możliwości i wyrażenie 

zgody na ochronę ubezpieczeniową na warunkach klauzuli 

Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży bez włamania: 

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia 

dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, 

ustala się że: 

w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ 

ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej 

klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia 

w celu jego przywłaszczenia. 
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W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się 

fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem, że 

Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody 

spowodowanej kradzieżą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 

a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki 

spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego 

niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje 

z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 

c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli  dla każdego indywidualnego zdarzenia, 

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę 

w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 

e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 

Limit odpowiedzialności: 10 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Udział własny: 10% min 500zł 

 

Odpowiedź na pytanie VI.2. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej 

 

Pytanie 3. 

Odnośnie punktu 5) Klauzula miejsca ubezpieczenia. uprzejmie prosimy o  rozważenie możliwości i 

wyrażenie zgody na ochronę ubezpieczeniową na warunkach klauzuli 

KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH 

LOKALIZACJI  
1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca udziela 

automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP . Warunkiem 

udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych 

zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Wykonawca 

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli dotyczy wyłącznie  lokalizacji w których od 1997 

roku włącznie nie występowały szkody spowodowane powodzią 

Limity odpowiedzialności: 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:  100 000 zł na jedno zdarzenie i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie aparatury medycznej od wszystkich ryzyk:  100 000 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem , rabunku i dewastacji: 20 000 zł na jedno zdarzenie i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź na pytanie VI.3. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie w szczególności z uwagi na to, że w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do czasu oceny ofert nie ma podstaw do 

założenia, że wykonanie zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy żądającemu pytanie.  

 

Pytanie 4. 
Odnośnie punktu 7) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie uprzejmie prosimy o  rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na ochronę ubezpieczeniową na warunkach klauzuli 

KLAUZULA NIE ZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie niedotrzymania przez 

Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia 

Wykonawcy o zajściu zdarzenia losowego w wyznaczonym terminie, zapisane w umowie ubezpieczenia lub 

owu skutki niezawiadomienia , mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w 

terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy lub ustalenie wysokości odszkodowania.  
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Odpowiedź na pytanie VI.4. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie w szczególności z uwagi na to, że w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do czasu oceny ofert nie ma podstaw do 

założenia, że wykonanie zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy żądającemu pytanie.  

 

Pytanie 5. 

Odnośnie punktu 12) Klauzula przepięciowa uprzejmie prosimy o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody 

na ochronę ubezpieczeniową na warunkach klauzuli 

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) Wykonawca 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.  

Udział własny: 5% w szkodzie min 500zł.  

 

Odpowiedź na pytanie VI.5. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie w szczególności z uwagi na to, że w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do czasu oceny ofert nie ma podstaw do 

założenia, że wykonanie zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy żądającemu pytanie.  

 

Pytanie 6. 
Odnośnie punktu 16) Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie uprzejmie 

prosimy o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na wprowadzenie  limitu  odpowiedzialności w 

wysokości 

10% wartości szkody nie więcej niż 200.000 zł w okresie ubezpieczenia 

 

Odpowiedź na pytanie VI.6. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie 

 

Pytanie 7. 

Odnośnie punktu 17) Klauzula wartości księgowej brutto uprzejmie prosimy o  rozważenie możliwości i 

wyrażenie zgody na modyfikacje  i ochronę ubezpieczeniową na warunkach klauzuli 

Klauzula wartości księgowej brutto 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz 

innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że przypadku zadeklarowania 

przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia mienia w wartości księgowej brutto (wartość księgowa początkowa) 

Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia i technicznego lub 

faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie będzie wypłacane do wartości księgowej brutto 

uszkodzonego mienia, nie więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź na pytanie VI.7. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie 

 

Pytanie 8. 

Odnośnie punktu 22) Klauzula zabezpieczeń  przeciwprzepięciowych uprzejmie prosimy o  informacje na 
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temat aktualnie zamontowanych  zabezpieczenia przeciwprzepięciowych we wszystkich lokalizacjach  

Ubezpieczającego 

 

Odpowiedź na pytanie VI.8. 

Patrz odpowiedź na pytanie VIII.30. 

 

Pytanie 9. 
Odnośnie punktu 23) Klauzula kosztów dodatkowych uprzejmie prosimy o  rozważenie możliwości i 

wyrażenie zgody na usunięcie klauzuli lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych 

 

Odpowiedź na pytanie VI.9. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie 

 

VII. W odniesieniu do klauzul fakultatywnych: 

Pytanie 1. 
Odnośnie punktu 6) Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń uprzejmie prosimy o  rozważenie możliwości i 

wyrażenie zgody na wprowadzenie limitu 10 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

 

Odpowiedź na pytanie VII.1. 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane wprowadzenie limitu 10 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

Pytanie 2. 
Odnośnie punktu 7) Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą uprzejmie prosimy o  rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na modyfikacje  i ochronę ubezpieczeniową na warunkach klauzuli 

KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia 

zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, WYKONAWCA pokrywa ponad sumę ubezpieczenia 

uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia.  

Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio 

zagrożonego szkodą, nie więcej niż 1 000 000zł (limit wspólny dla Ubezpieczenie mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych  i Ubezpieczenie aparatury medycznej od wszystkich ryzyk) 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do 

ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez WYKONAWCA tytułem zwrotu 

kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. 

proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

 

Odpowiedź na pytanie VII.2. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie w szczególności z uwagi na to, że w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do czasu oceny ofert nie ma podstaw do 

założenia, że wykonanie zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy żądającemu pytanie.  

 

VIII. W odniesieniu do oceny ryzyka: 

Pytanie 1. 
czy wszystkie budynki zostały wyposażone w gaśnice i czy wyposażenie to jest zgodne z obowiązującym 

normatywem?; rozmieszczenie w budynkach z podaniem typu gaśnic i zawartości środka gaśniczego, 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.1. 

Jak to wynika z zawartości zał. 1 do SIWZ wszystkie budynki zostały wyposażone w gaśnice. Pozostałe 

szczegóły w zał. 1 do SIWZ. 
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Pytanie 2. 
czy hydranty wewnętrzne zostały zainstalowane we wszystkich budynkach wymagających ich posiadania? 

niezbędne będą rzuty kondygnacji poszczególnych budynków z naniesionymi hydrantami wewnętrznymi, 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.2. 

Hydranty wewnętrzne zostały zainstalowane we wszystkich budynkach wymagających ich posiadania. Dostęp 

Wykonawcy do schematu rozmieszczenia hydrantów Zamawiający udostępni Wykonawcy w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

Pytanie 3. 
czy istnieją alternatywne źródła zasilania obiektów Szpitala w energię elektryczną, w tym agregaty 

prądotwórcze, czy pozostają sprawne i są regularnie konserwowane? 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.3. 

Tak 

 

Pytanie 4. 
czy na terenie Szpitala istnieją pomieszczenia zagrożone wybuchem lub wyznaczono strefy zagrożenia 

wybuchem? (jakie są kategorie stref?) Jeżeli tak, to jakie środki ochrony przeciwwybuchowej są stosowane? 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.4. 

Na terenie Szpitala nie istnieją pomieszczenia zagrożone wybuchem 

 

Pytanie 5. 
czy hydranty zewnętrzne zostały rozmieszczone zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych, tzn. z 

zachowaniem odpowiednich odległości od budynków, dróg oraz odległości między hydrantami?; 

przestrzeganie wymagań w tym zakresie stanowi jedną z gwarancji skuteczności działań gaśniczych niezbędne 

jest przedstawienie planu sytuacyjnego terenu Szpitala z naniesionymi hydrantami zewnętrznymi, 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.5. 

W Szpitalu brak hydrantów zewnętrznych – zgodnie z zapisami SIWZ (zał. 1) 

 

Pytanie 6. 
czy obiekty, które tego wymagają wyposażono w instalacje oświetlenia awaryjnego (zapasowego i 

ewakuacyjnego)? Jaki jest stan tych instalacji? Jak są zasilane? 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.6. 

Obiekty, które tego wymagają wyposażone są w oświetlenie awaryjne. Instalacja jest w stanie dobrym. Każde 

pomieszczenie posiada własny akumulator kontrolowany na bieżąco.  

 

Pytanie 7. 
czy opracowano i wdrożono do praktyki procedury dotyczące prowadzenia prac niebezpiecznych pod 

względem pożarowym? Czy można uzyskać do wglądu przykładową dokumentację? 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.7. 

Nie ma takiej potrzeby w szpitalu. 

 

Pytanie 8. 

czy w okresie zimowym prowadzone jest odśnieżanie połaci dachowych w celu wyeliminowania ryzyka 

zawalenia budynków? 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.8. 

Tak 

 

Pytanie 9. 
czy istnieje ochrona przeciwprzepięciowa? (gdzie? jakie urządzenia?) 
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Odpowiedź na pytanie VIII.9. 

Ochrona przeciwprzepięciowa ma miejsce w budynku przy ul. Strzeleckiej 2A. Szczegóły tej instalacji 

Zamawiający udostępni Wykonawcy w postaci dokumentacji, do wglądu na terenie szpitala lub w czasie wizji 

lokalnej. 

  

Pytanie 10. 
jakie są kierunki i częstotliwość obchodów dokonywanych przez pracowników ochrony; czy stosuje się 

elektroniczne punkty kontroli obchodu; czy archiwizuje się zapisy dot. wykonanych obchodów? 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.10. 

Archiwizuje się 3-5 dni dokonanych obchodów. Obchody wykonywane sa codziennie w godzinach 

popołudniowych co 2 godz. 

 

Pytanie 11. 
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru znajdują się w budynkach oraz czy sygnał o powstaniu pożaru jest 

przekazywany do właściwej jednostki ochrony przeciwpożarowej (monitoring pożarowy)? 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.11. 

Tak, więcej w zał. 1 do SIWZ 

 

Pytanie 12. 
informacja dotycząca istnienia dźwiękowych systemów ostrzegawczych, które są wymagane m.in. w szpitalach 

o liczbie łóżek > 200 i które w pewnym stopniu mogą przyczynić się do uratowania przed zniszczeniem np. 

cennej aparatury, 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.12. 

Pomimo tego, że w Szpitalu jest tylko 120 łóżek, posiada on dźwiękowy system ostrzegawczy 

 

Pytanie 13. 

centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń; jeżeli tak jest w istocie, to 

mogłoby to oznaczać, że po użyciu wymienionych wyłączników następuje również wyłączenie urządzeń 

przeciwpożarowych, tj. takich, które powinny funkcjonować w czasie pożaru; jaki jest stan rzeczywisty? 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.13. 

Szpital posiada centralne wyłączniki prądu. Przed wyłączeniem prądu po uruchomieniu wyłącznika 

uruchamiane są odpowiednie urządzenia p.poż. np. drzwi przeciw ogniowe, klapy dymowe. 

 

Pytanie 14. 
czy istniejąca Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest okresowo aktualizowana i czy uwzględnia nowe 

postanowienia rozporządzenia MSWiA? Jaka jest data ostatniej aktualizacji? 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.14. 

Tak 

 

Pytanie 15. 
jeżeli na terenie Szpitala istnieje zakaz palenia, to w takim razie gdzie wolno palić i jak to miejsce jest 

zabezpieczone? 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.15. 

Na terenie Szpitala istnieje zakaz palenia. Na zewnątrz budynku jest wydzielone jest pomieszczenie dla tych 

celów. 

 

Pytanie 16. 
informacje o sprawności instalacji odgromowej czy kontrolowaniu sprzętu ratowniczo – gaśniczego,  

 

Odpowiedź na pytanie VIII.16. 

Przedmiotowe instalacje i sprzęt są sprawne i podlegają regularnej kontroli zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami 

 

Pytanie 17. 
dokumentów świadczących o realizowanych badaniach instalacji elektrycznych, odgromowych, gazowych, 

wentylacyjnych itp.;  

 

Odpowiedź na pytanie VIII.17. 

Dokumentacja dot. w/w instalacji zostanie udostępniona Wykonawcy do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 

Pytanie 18. 

czy prowadzone są regularne kontrole stanu technicznego budynków? 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.18. 

Tak. Dokumentacja dot. w/w do wglądu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 

 

Pytanie 19. 

elementy drewniane w konstrukcji dachu budynków (np. drewniany strop lub dach, w tym drewniana więźba 

dachowa ),  

 

Odpowiedź na pytanie VIII.19. 

Drewniane elementy konstrukcji dachu znajdują się jedynien w budynku przy ul. Strzeleckiej 2. 

 

Pytanie 20. 

informacja o impregnacji certyfikowanym środkiem zabezpieczającym ppoż. w okresie ostatnich 5 lat w/w 

elementów drewnianych   

 

Odpowiedź na pytanie VIII.20. 

Zamawiający nie stosował impregnacji środkiem p.poż. elementów drewnianych 

 

Pytanie 21. 

W jakich pojemnikach przechowywany jest spirytus i czy ma miejsce proces rozlewania? – Podczas kilku 

moich audytów zdarzyło się, że spirytus przywożony jest do szpitala w 200l beczkach, rozlewany do 

mniejszych pojemników ( 1,0 - 0,2 l) i dopiero przekazywany na poszczególne oddziały. 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.21. 

Zamawiający nie przechowuje spirytusu, nie ma więc miejsca proces jego rozlewania.  

 

Pytanie 22. 
Gdzie jest przechowywany i rozlewany? – Czy pomieszczenia te posiadają wentylację mechaniczną, a 

stanowisko rozlewania wyposażone jest w instalację do odprowadzania ładunków elektrostatycznych! 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.22. 

Patrz odpowiedź na pyt. VIII.22 

 

Pytanie 23. 
1. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  

odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi 

przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  

    b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

    c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.23. 

Tak 
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Pytanie 24. 
Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  w środowisku pracy, w 

szczególności zapisane w: 

a)  ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,   

     związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej  

     (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ? 

Odpowiedź na pytanie VIII.24. 

Tak 

 

Pytanie 25. 

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 

2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.25. 

Tak 

 

 

Pytanie 26 
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom 

okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? 

Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? 

 W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych  

Odpowiedź na pytanie VIII.26. 

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym 

stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach 

z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 

Przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

e)instalacji gazów medycznych; 

f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

g) instalacji ciśnieniowych; 

h) urządzeń dźwigowych (tylko w budynkach przy ul. Strzeleckiej) 

 

Pytanie 27. 

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej: 
Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej  na terenie obiektu: 

Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):…. 

Przewody dla 230V:  2  lub  3 żyłowe?;     instalacja miedziana,  aluminiowa? 

Przewody dla 400V:  4 lub  5 żyłowe?;     instalacja miedziana,  aluminiowa? 

Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych 

(drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na 

torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis: 
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Odpowiedź na pytanie VIII.27. 

Stan instalacji elektrycznej na budynku przy ul. Strzeleckiej 2A jest bardzo dobry.  Wiek 2 lata. 

Stan instalacji elektrycznej na budynku przy ul. Strzeleckiej 2 jest dobry.  Wiek niemożliwy do określenia z 

uwagi na bieżąco prowadzoną modernizację instalacji. 

 Stan instalacji elektrycznej na budynku przy al. Pokoju 2A jest dobry.  Brak danych. 

 

Pytanie 28. 

Zabezpieczenia nad prądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis) 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.28. 

Bezzwłoczne typu S na ul. Strzeleckiej 2A 

Topikowe przy al. Pokoju 2a 

 

Pytanie 29. 

Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej: 

a) instalacja odgromowa (tak, nie, opis) 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.29. 

Tak – instalacja odgromowa 

 

Pytanie 30. 

zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających 

I stopień ochrony  II stopień ochrony  III stopień ochrony 

Rozdzielnia główna 

  

Rozdzielnia wewnętrzna obiektu 

 

Rozdzielnie zabezpieczające 

poszczególne urządzenia  

zabezpieczenie czułych urządzeń 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, 
T3) - nazwa, model / lub brak ochrony: 

 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, 
T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: 

 

 

 

Zabezpieczane obwody: 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, 
T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: 

 

 

 

Zabezpieczane urządzenia: 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.30. 

I stopień ochrony  II stopień ochrony  III stopień ochrony 

Rozdzielnia główna 

  

Rozdzielnia wewnętrzna obiektu 

 

Rozdzielnie zabezpieczające 

poszczególne urządzenia  

zabezpieczenie czułych urządzeń 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, 

T3) - nazwa, model / lub brak ochrony: 

Zestaw POWRES 

BC/341/FM 

Z sygnalizacją 
→ 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, 

T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: 

Zestaw ochronikowy 

VALMS, 3+1 

Z sygnalizacją 

 

Zabezpieczane obwody: 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, 

T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: 

 

brak 

 

Zabezpieczane urządzenia: 

 

Dotyczy budynku przy ul Strzeleckiej 2. Reszta brak. 

 

Pytanie 31. 
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zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych); 

I stopień ochrony  II stopień ochrony  III stopień ochrony 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, 

T3) - nazwa, model / lub brak ochrony: 

 

 

 → 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, 

T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: 

 

 

 

Zabezpieczane obwody / układy 

sterowania: 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, 

T3) – nazwa, model / lub brak ochrony: 

 

 

 

Zabezpieczane urządzenia - wejścia 

sygnałowe sterowników, centrali, 
elektroniki przemysłowej i biurowej: 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.31. 

Brak 

 

Pytanie 32. 

wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie obwody zostały 

zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis: 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.32. 

Wszystkie punkty poboru prądu są zabezpieczone. 

Ul. Strzelecka 2A – 100% 

Ul. Strzelecka 2 – 50%, różnicowoprądowe 50% 150 mA, 50% topikowe 30 mA. 

 

Pytanie 33. 
badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności 

instalacji lub uwagach zawartych w protokole): Tak wg. Terminów, uwag brak. 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.33. 

 

Pytanie 34. 

W odniesieniu do zapisów  w załączniku  nr 1 do SIWZ „Charakterystyka Zamawiającego”  Szpital (..) 

prowadzi testy/badania kliniczne np. leków i szczepionek na zlecenie firm farmaceutycznych lub 

podmiotów przez nie upoważnionych na podstawie zawartych umów. uprzejmie prosimy o  rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na usunięcie  tej działalności z ochrony ubezpieczenia OC lub dodatkowe 

informacje dotyczące: skali tych działań, obrót w skali roku, jak to jest zorganizowane, jakie dokładnie testy / 

badania są wykonywane, jak informowani są pacjenci, kto musi wyrazić zgodę (jakaś instytucja zewnętrzna), 

jak wygląda przykładowa umowa z firmami farmaceutycznymi, czy wymaga się  ubezpieczeń OC  działalności 

od takich firm? 

 

Odpowiedź na pytanie VIII.34. 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowej działalności z ochrony ubezpieczeniowej. 

Udział Szpitala w badaniach klinicznych wartościowo w 2011 r wyniósł ok. 160tys zł. 

Z reguły zawierane są umowy trójstronne pomiędzy Sponsorem, Badaczem i Ośrodkiem (Szpitalem) 

Głównie badane są leki i szczepionki. 

Zgodnie z przyjętą procedurą Pacjenci lub opiekunowie prawni muszą wyrazić pisemna zgodę. Umowa 

podlega każdorazowo negocjacji. Zgodę na wykonywanie badań klinicznych wydaje po pozytywnej opinii 

Komisji Bioetycznej Prezes Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych.  
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IX. W odniesieniu do wzoru umowy: 

 

Pytanie 1. 
W odniesieniu do zapisów  w załączniku  nr 6 do SIWZ „Umowa”  §5 ust.3 uprzejmie prosimy o  

rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na usunięcie zapisu §5 ust.3 

 

Odpowiedź na pytanie IX.1. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisu. 

 

 

 

 

X. W odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1. 
W odniesieniu do zapisów  SIWZ ust. 18, pozostałe informacje pkt 18.7 uprzejmie prosimy o  rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na usunięcie zapisu lub  doprecyzowanie zapisu pkt 18.7.  

 

Odpowiedź na pytanie X.1. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane usunięcie zapisu pkt 18.7. Ponadto wyjaśnia, że 

przedmiotowy zapis ma znaczenie formalne tj. dopuszcza pisemne udokumentowanie, np. w postaci aneksu do 

polisy, zmian w przedmiocie ubezpieczenia wynikających chociażby z klauzuli automatycznego pokrycia czy 

innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie zawierania umowy.  

 

 

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie modyfikuję SIWZ w 

zakresie: 

 

1) Pkt. 11.10 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:  

a) nazwa i adres Wykonawcy,  

b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 - 

503 Kraków, z napisem: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia", znak sprawy: DZP.272-12/12, nie 

otwierać przed 06.07.2012, przed godziną 10.00 „ 

 

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Oferty winny być złożone w terminie do 06.07.2012 do godz. 09.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 - 503 Kraków .” 

 

3) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

„ Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 06.07.2012 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Pokoju 

Zamówień Publicznych przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie.” 
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Wyjaśnienia i zmiana  treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ 

i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 
Załącznik: 

 wykaz sprzętu elektronicznego  

 wykaz sprzętu medycznego  


