
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

Kraków, 20 lipca 2012r. 

 

 

wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-17/12  

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 ZAPISÓW W SIWZ dotyczących Przeprowadzania w Szpitalu 

badań klinicznych 

 

Prosimy o wyjaśnienie  następującej kwestii czy,  w odniesieniu do ryzyka szkód powstałych podczas 

przeprowadzania w Szpitalu badań klinicznych, istnieje odpowiedzialność Szpitala jako ośrodka 

badawczego, na terenie którego prowadzone są badania  kliniczne (szpital sam jako jednostka nie 

prowadzi badań ale badania przez inne podmiot są prowadzone na terenie Szpitala)  

 

Jeżeli istnieje odpowiedzialność Szpitala  uprzejmie prosimy o uprzejmie prosimy o  rozważenie 

możliwości i wyrażenie zgody na włączenie  do  Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności 

Cywilnej – Działalność  pozamedyczna-  klauzuli w brzmieniu 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu 

leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego 

1. strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego  

za szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w 

procesie badania klinicznego. 

2.  Za uczestnika badania w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się osobę, która bierze udział w 

badaniu klinicznym,  przyjmując badany produkt leczniczy lub znajdując się  w grupie kontrolnej. 

3.  Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii komisji 

bioetycznej właściwej dla koordynatora badania klinicznego oraz otrzymaniu zgody Ministra Zdrowia 

jeszcze przed rozpoczęciem badania. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów, a także brak 

uzyskania wpisu badania przed jego rozpoczęciem do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych 

(CEBK) skutkuje, jako ważny powód, rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Wykonawca  w zakresie wskazanym w niniejszej klauzuli, nie ponosi odpowiedzialności za szkody, 

za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień umowy 

ubezpieczenia  oraz innych postanowień  lub załączników do umowy ubezpieczenia, oraz dodatkowo 

za szkody: 

1) objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora; 

rozszerzenie zakresu ubezpieczenia niniejszą klauzulą nie stanowi również ubezpieczenia 

nadwyżkowego nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i 

sponsora; 
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2) podlegające zaspokojeniu z innej, zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, także w sytuacji, gdy szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia w innej 

umowie, jednak nie może być pokryta z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej, lub 

uprawniony nie zgłosił stosownego roszczenia z takiej umowy ubezpieczenia; 

3) powstałe w wyniku wadliwego uzyskania świadomej zgody uczestnika badania, w tym 

również uzyskania świadomej zgody niezgodnie z przepisami ustawy Prawo 

farmaceutyczne. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest zainteresowany wprowadzeniem wyżej wymienionego 

rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


