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ODPOWIEDŹ  

na zapytania dotyczące treści SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy” 

(Nr sprawy: ZP/6/2015). 

 
 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) informuje, że w dniu 1 i 2 grudnia 2015 r. 

wpłynęły zapytania od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności cywilnej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”. 

 

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań 

wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

Pytanie nr 1: 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Prosimy podać obrót wykonany za 2014 rok oraz planowany na 2015 r. i 2016 rok z podziałem na: 

1) lecznictwo zamknięte, 

2) lecznictwo otwarte. 

Odpowiedź:  

 
Przyjętych w 2014 

w zł 
Planowanych w 2015 

w zł 
Planowanych w 2016 

w zł  

Lecznictwo otwarte 30 404 988 31 197 003 31 197 003 

Lecznictwo zamknięte 2 227 650 2 286 954 2 286 954 

Ogółem 32 632 638 33 483 957 33 483 957 

 

Pytanie nr 2: 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Prosimy podać obrót wykonany za 2014 rok oraz planowany na 2015 r. i 2016 rok z podziałem na: 

1) w ramach umów z NFZ, 

2) poza umowami z NFZ, 

3) inne (np. wynajem pomieszczeń). 

Odpowiedź:  

 
Wykonany w 2014 r. 

w zł 
Planowany w 2015 r. 

w zł  
Planowany w 2016 r. 

w zł 

W ramach umów z NFZ 30 754 920 30 769 044 30 769 044 
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Poza umowami z NFZ 1 541 480 1 541 480 1 541 480 

Inne 336 238 1 173 433 1 173 433 

 
 
Pytanie nr 3: 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Prosimy o podanie liczby pacjentów 

 

Odpowiedź:  

Liczba osób: 

 
2014 2015 plan 2016 plan 

SZP zamknięte 10076 9797 9797 

SOR – ambulatoryjni 15345 13318 13318 

REH zamknięte 1541 1328 1329 

REH dzienna (osobodni)  4679 4900 4900 

AOS otwarte 2736 5200 5200 

POZ otwarte ( nocna i świąteczna )  9525 10536 10536 
 

    

Pytanie nr 4: 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Prosimy o podanie łącznej liczby zatrudnionych pracowników z podziałem na strukturę zatrudnienia w ramach 

komórek organizacyjnych. 

Odpowiedź:  

W załączonej do niniejszej odpowiedzi tabeli Zamawiający podaje łączną liczbę zatrudnionych pracowników z 

podziałem na strukturę zatrudnienia w ramach komórek organizacyjnych. 

 

Pytanie nr 5: 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Czy Szpital w Trzebnicy korzysta z usług podwykonawców, a jeżeli tak to w jakim zakresie. 

Odpowiedź:  

Szpital w Trzebnicy korzysta z usług podwykonawców w zakresie: 

1) transportu sanitarnego (pacjenci, krew, materiały do badania histopatologicznego), 

 
Przyjętych w 2014 r. Planowanych w 2015 r. Planowanych w 2016 r. 

Lecznictwo otwarte 
   

Lecznictwo zamknięte 
   

Ogółem 
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2) wykonywania badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego - usługi badań tomografii 

komputerowej wykonywane są w siedzibie Szpitala, dostępne 24h/dobę w pełnym zakresie, 

3) usług pralniczych,  

4) usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, 

5) usług odbioru odpadów komunalnych,  

6) usług wykonywania badań hist-pat. 

Ponadto w ramach Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Szpital posiada umowę na: 

1) wykonywanie badań EMG, 

2) wykonywanie mammografii , 

3) wykonywanie densytometri, 

4) wykonywanie badań hist-pat. 

 

Pytanie nr 6: 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Prosimy o wykreślenie klauzuli nr 51 i pozostawienie możliwości wypowiedzenia zgodnie z zapisami KC. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na skreślenie klauzuli nr 51 z zastrzeżeniem zapisów klauzuli nr 35 Klauzula prolongaty 

zapłaty składki „Klauzula nr 35 Klauzula prolongaty zapłaty składki: Strony uzgodniły: ustala się, że brak wpłaty przez 

Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje 

wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą 

do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki 

ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 20 dniowy, termin 

do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może 

odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym”. W pozostałym zakresie wypowiedzenie umowy 

przez Ubezpieczyciela może nastąpić zgodnie z zapisami KC. 

 

Pytanie nr 7: 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 

wysokości 500,- zł. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ, pn. „Opis Przedmiotu 

Zamówienia”, w zakresie Części III pkt. 5 Franszyzy i udziały własne, gdzie ppkt.1.1., który otrzymuje brzmienie: 

„Franszyza redukcyjna: 500 zł”. 

 

Pytanie nr 8: 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Prosimy o informację czy apteka szpitalna 

obsługuje jedynie pacjentów szpitala czy również pacjentów z zewnątrz (w zakresie leków gotowych i robionych). 



4 

 

Jeżeli również patentów z zewnątrz prosimy o możliwość wprowadzenia do umowy ubezpieczenia klauzuli o poniżej 

podanej treści: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 

24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody 

powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w 

związku z określoną we wniosku i umowie ubezpieczenia działalnością apteki lub posiadanym w związku z tą 

działalnością mieniem zaistnieją wypadki ubezpieczeniowe, w następstwie których ubezpieczony zobowiązany 

będzie do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Ubezpieczyciel nie 

odpowiada za szkody: 

1) powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i substancji chemicznych, 

2) biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, 

3) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotów leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP, 

4) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków 

psychotropowych, narkotyków, 

5) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty, wynikłe z 

przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego, 

6) powstałe w czasie wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczonego bądź osoby, którymi się 

posługuje nie posiadały uprawnień zawodowych, miały zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu, 

7) za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, 

8) za szkody w środowisku naturalnym w następstwie niewłaściwego składowania śmieci, odpadów i 

odprowadzania ścieków. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza informacje przekazane w złączniku nr 6 do SIWZ, że apteka szpitalna obsługuje jedynie  

pacjentów szpitala w zakresie leków gotowych i robionych. 

 

Pytanie nr 9: 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Prosimy o potwierdzenie, że intencją 

Zamawiającego nie jest objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności 

pozamedycznej eksperymentalnych metod leczenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności pozamedycznej eksperymentalnych metod leczenia. 

 

Pytanie nr 10: 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu będą 

miały zastosowanie standardowe wyłączenia przewidziane w ogólnych warunkach ubezpieczenia wykonawcy oraz 
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definicje w nich zawarte o ile takowe nie zostały zdefiniowane w treści SIWZ. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu będą miały zastosowanie wyłączenia przewidziane w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy oraz definicje w nich zawarte o ile takowe (wyłączenia, definicje) nie 

zostały zdefiniowane w treści SIWZ z zastrzeżeniem, że klauzule brokerskie zastępują brzmienie klauzul 

stanowiących integralną część OWU bądź będących załącznikiem / dodatkiem do OWU. 

  

Pytanie nr 11: 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Prosimy o wprowadzenie treści klauzuli:  

„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 pagenta 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:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ, pn. „Opis Przedmiotu 

Zamówienia”, w zakresie Części III pkt. 4 Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi szkody: (…) przez dopisanie 

do ppkt.4.12. p.pkt. 4.12.1÷4.12.4 o brzmieniu: 

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

przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

4.12.2. 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. 

4.12.3. 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. 

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

depozytu”. 

 

Pytanie nr 12: 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Prosimy o wykreślenie klauzuli nr 51 i 
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pozostawienie możliwości wypowiedzenia zgodnie z zapisami KC. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na skreślenie klauzuli nr 51 z zastrzeżeniem zapisów klauzuli nr 35 Klauzula prolongaty 

zapłaty składki: „Klauzula nr 35 Klauzula prolongaty zapłaty składki: Strony uzgodniły: ustala się, że brak wpłaty 

przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie 

powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być 

podstawą do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki 

ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 20 dniowy, termin 

do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może 

odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym”. W pozostałym zakresie wypowiedzenie umowy 

przez Ubezpieczyciela może nastąpić zgodnie z zapisami KC. 

 

Pytanie nr 13: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia wraz z jednostkowymi sumami 

ubezpieczenia budynków i budowli oraz elektronicznego sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w 

ramach mienia od wszystkich ryzyk. 

Odpowiedź:  

Zamawiający załącza do niniejszej odpowiedzi wykaz z ewidencji środków trwałych oraz wykaz mienia niskocennego. 

 

Pytanie nr 14: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. W przypadku sprzętu elektronicznego innego niż medyczny wskazanie: 

1) wartości najdroższych urządzeń oraz ich wieku od daty produkcji, 

2) podziału sprzętu elektronicznego na poszczególne grupy rodzajowe (sprzęt EPD, pomiarowy, systemy 

łączności, itp.). 

Odpowiedź:  

Zamawiający podaje wartość pięciu najdroższych urządzeń: 

l.p. Nazwa urządzenia Wiek od daty produkcji Wartość KB 
(zł) 

1 Zespół Prądotwórczy 15 lat 163 172,86 

2 Zespół Klimatyzacyjno- 
Chłodniczy 

20 lat 365 244,10 

3 Rozdzielnia Prądu 15 lat 609 365,08 

4 Urządzenie Nastaw. Prądu 15 lat 71 826,96 

5 Centrala Telefoniczna 5 lat 38 540,11 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że nie prowadzi wykazu sprzętu elektronicznego z podziałem na poszczególne 

grupy rodzajowe (sprzęt EPD, pomiarowy, systemy łączności, itp.). Sprzęt elektroniczny oraz pozostałe mienie 

znajdują się w ewidencji środków trwałych albo na wykazie mienia niskocennego, załączonego do odpowiedzi na 

pytanie nr 13.   
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Pytanie nr 15: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000,00 zł oraz dla 

sprzętu medycznego: 

1) dla sprzętu powyżej 100.000 zł - 5% wartości szkody minimum 5.000 zł 

2) dla pozostałego sprzętu - 5% wartości szkody minimum 1.000 zł. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ pn. „Opis Przedmiotu 

Zamówienia” w zakresie Części IV pkt. 5 Udział Zamawiającego w odszkodowaniu, w którym ppkt. 5.1. otrzymuje 

brzmienie: „Franszyza redukcyjna: 500 zł”. 

 

Pytanie nr 16: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o dopisanie wyłączenia: „Z zakresu ochrony wyłącza się szkody 

w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym spowodowane przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system 

klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły 

monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może 

uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na 

specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych 

(odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ, pn. „Opis Przedmiotu 

Zamówienia” w zakresie Części IV pkt. 2 Ochroną ubezpieczeniową objęte pozostają również szkody powstałe 

wskutek: (…) przez dodanie p.pkt. 2.10 o treści” „2.10. ochrona obejmuje również szkody w ubezpieczonym 

sprzęcie elektronicznym spowodowane przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, nawet jeśli 

system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i 

wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy 

optyczne lub akustyczne”.  

 

Pytanie nr 17: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. W przypadku zgłoszenia w przedmiocie ubezpieczenia urządzeń do 

jądrowego rezonansu magnetycznego wprowadzenie nw. zapisu: „Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w 

urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa 

o całkowitej konserwacji. Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy 

pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. 

Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie dysponuje urządzeniami do jądrowego rezonansu magnetycznego. 
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Pytanie nr 18: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o wykreślenie pkt. 2.8 - szkody wyrządzone po spożyciu 

alkoholu (…). 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 2.8 - szkody wyrządzone po spożyciu alkoholu (…). 

 

Pytanie nr 19: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o przyjęcie treści Klauzuli reprezentantów w brzmieniu jn.  

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte 

szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną, zaniechanie lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę Dyrektora Szpitala, jego zastępców”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie klauzuli wskazanej w treści zapytania. 

 

Pytanie nr 20: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

W odniesieniu do klauzuli nr 7, prosimy o wskazanie czy są aktualnie wyłączone z eksploatacji obiekty (budynki, 

budowle) należące do Zamawiającego (rodzaj i wartość) i informacji czy w okresie ubezpieczenia planowane jest 

jakieś dodatkowe wyłączenie z eksploatacji innego mienia. W przypadku posiadania lub planowania wyłączenia z 

eksploatacji takiego mienia przyjęcie nw. sposobu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia: dozór mienia przez 

zewnętrzną firmę ochroniarską z ważną polisą ubezpieczenia OC; odłączenie wszelkich maszyn, urządzeń od źródeł 

zasilania i ich zakonserwowanie; bieżąca konserwacji wszystkich instalacji; utrzymywanie gotowych do użycia 

wszelkich występujących środków zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, 

włamaniowy, itp. zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że na dzień 08.12.2015 r. nie są wyłączone z eksploatacji obiekty (budynki, budowle) 

należące do Zamawiającego, ani nie planuje wyłączenia ich z eksploatacji w okresie ubezpieczenia. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do OPZ Klauzule brokerskie w zakresie 

Klauzuli nr 7 Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji, która otrzymuje brzmienie: „Klauzula nr 7 Klauzula mienia 

wyłączonego z eksploatacji. Strony uzgodniły: ochrona ubezpieczeniowa mienia nie wygasa przez okres 6 miesięcy 

licząc od dnia wyłączenia mienia z eksploatacji pod warunkiem, że maszyny, urządzenia zostaną odłączone od 

źródeł zasilania i zakonserwowane jeżeli tego wymagają. Wymóg odłączenia maszyn/urządzeń nie dotyczy 

maszyn/urządzeń zabezpieczających mienie np. przed pożarem albo w przypadku gdy jest to technicznie nie 

możliwe. Ochrona może zostać przedłużona pod warunkiem, że Ubezpieczający/Ubezpieczony powiadomi na 

piśmie Ubezpieczyciela o potrzebie przedłużenia ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji a Ubezpieczyciel 
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potwierdzi ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek utrzymać środki zabezpieczenia: 

przeciwkradzieżowe, przeciwpożarowe, zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych”. 

Ponadto Zamawiający informuje, że obiekty budowlane wraz z wyposażeniem Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w 

Trzebnicy znajdują się w jednej lokalizacji, tj. na jednej parceli (zwarta zabudowa). Maszyny i urządzenia medyczne 

czy biurowe znajdują się w poszczególnych pomieszczeniach budynków a nie osobnych budynkach np. osobny 

budynek dla pracowni TK. Zatem, nawet jeśli byłaby potrzeba wyłączenia z eksploatacji danego mienia, to można 

założyć, że będzie wyłączone z eksploatacji konkretna sala. Dozór mienia nie jest sprawowany przez licencjonowaną 

agencję ochrony mienia. 

 

Pytanie nr 21: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

W odniesieniu do klauzuli nr 9 „ubezpieczenia mienia poza ewidencją” prośba o potwierdzenie, że zapis dotyczy 

mienia które jest zgłoszone w przedmiocie ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  

Zapis nie dotyczy mienia, które jest zgłoszone w przedmiocie ubezpieczenia. Mienie poza ewidencją, o którym w 

klauzuli nr 9 to jest mienie np. zakupione ale nie wprowadzone jeszcze do ewidencji środków trwałych albo mienie, 

z którego Zamawiający korzysta na podstawie umowy dzierżawy, użyczenia, itp . - dotyczy zdarzeń w przyszłości w 

związku z klauzulą automatycznej ochrony. 

 

Pytanie nr 22: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Klauzula nr 12 - Klauzula niezachowania parametrów prądu 

elektrycznego. Prosimy o dopisanie treści jn.: 

Poza włączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na 

obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami 

eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), 

d) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono 

okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub 

konserwacji o ile ten fakt miał wpływ na wystawienie szkody, 

e) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych nie należących do Zamawiającego. 

oraz ustalenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości max. do 500 tyś zł. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do treści Klauzuli nr 12 - Klauzula niezachowania 

parametrów prądu elektrycznego. 
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Zamawiający wskazuje, że Szpital posiada trzy źródła zasilające: 

1. stacja transformatorów na terenie Szpitala– dwie linie  

2. akumulatory podtrzymujące napięcie do wszystkich UPS i wybranych urządzeń  

3. agregat prądotwórczy 

 

Pytanie nr 23: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Klauzula nr 16 - Klauzula przepięciowa. Prosimy o dopisanie do treści „Określone zdarzenia losowe pozostają objęte 

ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że mienie zostało zabezpieczone przez zainstalowanie zabezpieczeń 

przeciwprzepięciowych wymaganych przez producenta sprzętu lub wymaganych na podstawie ogólnie 

obowiązujących przepisów”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do treści Klauzuli nr 16 - Klauzula przepięciowa. 

 

Pytanie nr 24: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Klauzula nr 17 - Klauzula szkód mechanicznych. Prosimy o wprowadzenie 

franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody min 2.000,00 zł oraz ustalenie podlimitu na szkody 

spowodowane przez działanie człowieka w wysokości 50.000,00 zł. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do OPZ Klauzule brokerskie w zakresie 

Klauzuli nr 17 Klauzula szkód mechanicznych przez dodanie lit. k) o następującym brzmieniu: „Franszyza redukcyjna 

wynosi 1 000 zł.”. 

Ponadto Zamawiający informuje, że zostały wprowadzone działania prewencyjne polegające na prowadzeniu 

rejestru osób korzystających z urządzeń medycznych oraz na wprowadzeniu odpowiedzialności majątkowej.  

 

Pytanie nr 25: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Klauzula nr 19 Klauzula czasu naprawy. Prosimy o jej wykreślenie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do OPZ Klauzule brokerskie w zakresie 

Klauzuli nr 19 Klauzula czasu naprawy, która otrzymuje brzmienie: „Ubezpieczający / ubezpieczony będzie 

likwidował szkodę w czasie ustalonym wspólnie z Ubezpieczycielem z uwzględnieniem terminów wykonawców 

bądź okoliczności, których nie można było przewidzieć”. 

Ponadto Zamawiający informuje, że intencją było zwrócenie uwagi na czas niezbędny na zlikwidowanie szkody, 

czasami wymagający wydłużonego czasu oczekiwania na sprowadzenie czy wykonanie uszkodzonego urządzenia, 

maszyny, itp. 
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Pytanie nr 26: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Klauzula nr 20 Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie. Prosimy o dopisanie zdania 

„Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej 

rekultywacją”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do OPZ Klauzule brokerskie w zakresie 

Klauzuli nr 20 Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie przez dodanie zapisu „Ochrona 

ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją”.  

Z uwagi na powyższe Klauzula nr 20 Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie otrzymuje 

brzmienie: „Klauzula nr 20 Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie. Strony uzgodniły:  

Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego wynikłe z 

zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, 

łącznie z kosztami rozbiórki/ demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. 

Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego 

mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Ochrona 

ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. 

Limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 500 000 zł (słownie: pięćset 

tysięcy złotych 00/100)”. 

 

Pytanie nr 27: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Klauzula nr 22 Klauzula wartości przezornych / kwot niepokrytych. Klauzula jest wskazana w kl. obligatoryjnych i 

fakultatywnych. Prośba o przeniesienie jej tylko do klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 28: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Klauzula nr 25 Klauzula kosztów dodatkowych. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty, pokrywane będą w 

ramach sumy ubezpieczenia oraz że limity w nich określone nie dublują się z analogicznymi kosztami wskazanymi w 

osobnych klauzulach np. klauzula nr 20. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie potwierdza, że wskazane koszty, pokrywane będą w ramach sumy ubezpieczenia. Wskazane koszty 

jest to dodatkowa suma ubezpieczenia w stosunku do sumy ubezpieczenia wynikającej z umowy.  

Zamawiający potwierdza, że limity w nich określone nie dublują się z analogicznymi kosztami wskazanymi w 

osobnych klauzulach. 
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Pytanie nr 29: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Klauzula nr 26 Klauzula kosztów ewakuacji. Klauzula jest wskazana w kl. obligatoryjnych i fakultatywnych. Prośba o 

przeniesienie jej tylko do klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 30: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Klauzula nr 28 Klauzula wysokości kosztów - robocizna własna. Prosimy o wykreślenie i przyjęcie rozwiązań 

stosowanych przez wykonawcę w swoich wzorcach umownych OWU. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do OPZ Klauzule brokerskie w zakresie 

Klauzuli nr 28 Klauzula wysokości kosztów – robocizna własna, która otrzymuje brzmienie: „Klauzula nr 28 Klauzula 

wysokości kosztów – robocizna własna. Strony uzgodniły: w przypadku usunięcia/naprawy szkody we własnym 

zakresie przez Ubezpieczającego /ubezpieczonego, odszkodowanie ( w tym koszty robocizny,  koszty transportu, 

koszty poszukiwania miejsca szkody, koszty naprawy mienia uszkodzonego w związku z poszukiwaniem szkody, itp.)  

zostanie wypłacone na podstawie przyjętych rozwiązań stosowanych przez wykonawcę w swoich wzorcach 

umownych OWU, tj. sposobu ustalania stawek, metod w wyliczeniu robocizny własnej ”.  

 

Pytanie nr 31: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Klauzula nr 29 Klauzula stanów nadzwyczajnych. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% 

wartości szkody min 5.000 zł. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do OPZ Klauzule brokerskie w zakresie 

Klauzuli nr 29 Klauzula stanów nadzwyczajnych, która otrzymuje brzmienie: „Klauzula nr 29 Klauzula stanów 

nadzwyczajnych. Strony uzgodniły: z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych / szczególnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do 

zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń 

losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, 

będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, zamieszek, strajków, sabotażu, lokautu, zwolnień 

grupowych, manifestacji, itp. Przez stany nadzwyczajne rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu 

wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, funkcjonowania Szpitala im. Św. 

Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, 

ideologicznych, socjalnych, pracowniczych lub społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane 
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atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa 

komputerowego. Franszyza redukcyjna wynosi 1 000 zł na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia.  Limit 

odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy 

złotych 00/100)”.  

Pytanie nr 32: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Klauzula nr 31 Klauzula przewłaszczenia mienia. Prosimy o dopisanie „Zbywca lub nabywca przedmiotu 

ubezpieczenia, w ciągu 14 dni od dnia zbycia przedmiotu ubezpieczenia zobowiązany jest zawiadomić 

Ubezpieczyciela o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając kserokopię dokumentu 

potwierdzającego ten fakt”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do OPZ Klauzule brokerskie w zakresie 

Klauzuli nr 31 Klauzula przewłaszczenia mienia, która otrzymuje brzmienie: „Klauzula nr 31 Klauzula 

przewłaszczenia mienia. Strony uzgodniły: w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników 

majątkowych Ubezpieczonego „na bank lub inną instytucję finansową”, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz 

jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej. Zbywca lub nabywca 

przedmiotu ubezpieczenia, w ciągu 14 dni od dnia zbycia przedmiotu ubezpieczenia zobowiązany jest zawiadomić 

Ubezpieczyciela o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając kserokopię dokumentu 

potwierdzającego ten fakt”. 

 

Pytanie nr 33: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Klauzula nr 40 Klauzula samolikwidacji. Prosimy o przyjęcie nw. zapisów odnoszących się do samolikwidacji szkód: 

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie 

przekracza 5.000,00 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po jej zgłoszeniu 

Ubezpieczycielowi do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: 

a) datę sporządzenia protokołu 

b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół 

c) datę wystąpienia szkody 

d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia) 

e) wykaz uszkodzonego mienia 

f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody 

g) szacunkową wartość szkody 

h) dokumentację fotograficzną. 

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy 

oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: 
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- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem), 

- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), 

- kosztorys naprawy, 

- inne dokumenty, jakich odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać Ubezpieczyciel”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do OPZ Klauzule brokerskie w zakresie 

Klauzuli nr 40 Klauzula samolikwidacji, która otrzymuje brzmienie: „Klauzula nr 40 Klauzula samolikwidacji. Strony 

uzgodniły: z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana 

wartość nie przekracza 5.000,00 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po jej 

zgłoszeniu Ubezpieczycielowi do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół 

zawierający: 

a) datę sporządzenia protokołu 

b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół 

c) datę wystąpienia szkody 

d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia) 

e) wykaz uszkodzonego mienia  

f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody 

g) szacunkową wartość szkody  

h) dokumentację fotograficzną. 

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy 

oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: 

- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem), 

- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), 

- kosztorys naprawy, 

- inne dokumenty, jakich odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać Ubezpieczyciel”. 

 

Pytanie nr 34: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Klauzula nr 45 Klauzula ekspertów. Prosimy o jej wykreślenie i pozostawienie regulacji w tym zakresie odpowiednim 

przepisom KC i innego obowiązującego prawa lub dopisanie: „Każda ze stron ponosi koszty rzeczoznawcy, którego 

powołała. Koszty rzeczoznawcy opiniującego ponoszą obie strony po połowie”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 35: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  
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Klauzula nr 48 Klauzula odtworzenia limitów sumy ubezpieczenia podlegających wyczerpaniu. Prosimy o dopisanie: 

„Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości jednokrotności 

przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności. W przypadku wyczerpania ww. 

limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do OPZ Klauzule brokerskie w zakresie 

Klauzuli nr 48 Klauzula odtworzenia limitów sumy ubezpieczenia podlegających wyczerpaniu, która otrzymuje 

brzmienie: „Klauzula nr 48 Klauzula odtworzenia limitów sumy ubezpieczenia podlegających wyczerpaniu. Strony 

uzgodniły: w przypadku konsumpcji sum ubezpieczenia (ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko) lub limitów 

podlegających wyczerpaniu w wyniku wypłaty odszkodowań następuje automatyczne ich odtworzenie.  

1) Po każdorazowej wypłacie odszkodowania powodującej zmniejszenie sumy ubezpieczenia (ubezpieczenie w 

systemie na pierwsze ryzyko) lub limitu lub sublimitu, Ubezpieczyciel nie ma prawa odmowy uzupełnienia 

pierwotnej sumy ubezpieczenia. 

2) Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości jednokrotności 

przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów lub sublimitów odpowiedzialności. W przypadku 

wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 

3) Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej uzupełniającej składki, zgodnie ze stawką określoną 

w łączącej strony umowie ubezpieczenia. Składka zostanie naliczona systemem pro rata temporis za okres od 

momentu uzupełnienia sumy ubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia. 

4) Zamawiający ma prawo nie skorzystania z niniejszej klauzuli”. 

 

Pytanie nr 36: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Klauzula nr 50 Klauzula pokrycia kosztów procesu. Prosimy o jej wykreślenie z zakresu pokrycia mienia od 

wszystkich ryzyk. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do OPZ Klauzule brokerskie w zakresie 

Klauzuli nr 50 Klauzula pokrycia kosztów procesu poprzez wykreślenie Klauzuli nr 50 Pokrycia kosztów procesu z 

zakresu pokrycia mienia od wszystkich ryzyk. Tym samym, ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ, pn. „Opis 

Przedmiotu Zamówienia” w zakresie Części IV, gdzie w pkt. 7. Klauzule brokerskie usuwa się Klauzule nr 50 Klauzula 

pokrycia kosztów procesu.  

 

Pytanie nr 37: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

Klauzula nr 51 Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia. Prosimy o wykreślenie i pozostawić możliwość 

wypowiedzenia zgodnie z zapisami KC. 

Odpowiedź:  
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Zamawiający wyraża zgodę na skreślenie klauzuli nr 51 z zastrzeżeniem zapisów klauzuli nr 35 Klauzula prolongaty 

zapłaty składki: „Klauzula nr 35 Klauzula prolongaty zapłaty składki: Strony uzgodniły: ustala się, że brak wpłaty 

przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie 

powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być 

podstawą do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki 

ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 20 dniowy, termin 

do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może 

odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym”. W pozostałym zakresie wypowiedzenie umowy 

przez Ubezpieczyciela może nastąpić zgodnie z zapisami KC. 

 

Pytanie nr 38: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

W zakresie kradzieży zwykłej o której mowa w pkt. 1.16 opisu przedmiotu zamówienia prośba o dopisanie: 

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

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ, pn. „Opis Przedmiotu 

Zamówienia” w zakresie Części IV pkt. 1 Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody (…) przez dopisanie do p.pkt.1.16.: 

„Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym 

ubezpieczeniem, pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję - bez zbędnej zwłoki po 

stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

a) braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi, 

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

 

Pytanie nr 39: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.  

W odniesieniu do zapisu w pkt 2.7 opisu przedmiotu zamówienia prosimy o dodanie: Odpowiedzialność za szkody 

istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń 

klimatyzacyjnych. 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

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

chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów, 
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b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych 

przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio 

następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego 

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. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” 

w zakresie Części IV pkt. 2 Ochroną ubezpieczeniową objęte pozostają również szkody powstałe wskutek (…) 

poprzez dodanie w odniesieniu do p.pkt. 2.7: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia / wysuszenia bez związku z 

awarią urządzeń chłodniczych,  wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsuci, 

b) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia 

w sprzedaży lub dostawie, 

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

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że pracownicy prowadzą stały monitoring urządzeń chłodniczych i odnotowują 

dzienne pomiary temperatur. W przypadku wahań temperatury w urządzeniach chłodniczych wzywany jest serwis.  

Urządzenia klimatyzacyjne są pod stałym dozorem, dokonywane są przeglądy, wymiany filtrów.  

Zwracamy uwagę, że Szpital posiada trzy źródła zasilające: 

1. stacja transformatorów na terenie Szpitala– dwie linie,  

2. akumulatory podtrzymujące napięcie do wszystkich UPS i wybranych urządzeń,  

3. agregat prądotwórczy. 

 

Pytanie nr 40: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 

Prosimy o potwierdzenie, jeżeli OWU oraz klauzule będące integralną częścią OWU wskazują przesłanki wyłączające 

bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je 

do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z treścią § 2 ust. 4-5 wzoru umowy: 

„(…) 4. W ubezpieczeniach, o których mowa w ust. 1 lit. b)-c) Umowy w pozostałych nieregulowanych treścią 
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Umowy, SIWZ i oferty Ubezpieczyciela, kwestiach, zastosowanie będą miały proponowane przez Ubezpieczyciela 

Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczeń, to jest:  

a) w ust. 1 lit. b)  .......... stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy, 

b) w ust. 1 lit. c) .......... stanowiące Załącznik nr 3 do Umowy 

5.Postanowienia Umowy oraz SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w Ogólnych lub 

Szczególnych Warunkach Ubezpieczeń”. 

Dodatkowo, Zamawiający wyjaśnia, że klauzule brokerskie zastępują brzmienie klauzul będących integralną częścią 

OWU bądź będących załącznikiem / dodatkiem do OWU. 

 

Pytanie nr 41: 

W pkt 1.8 opisu przedmiotu zamówienia prosimy o dopisanie: o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia 

nie należał do Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 42: 

W pkt 2.1 opisu przedmiotu zamówienia prosimy o dopisanie: z wyłączeniem szkód w obiektach: 

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru  budowlanego 

- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. 

Odpowiedź:  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ, pn. „Opis Przedmiotu 

Zamówienia” w zakresie Części IV pkt. 2 Ochroną ubezpieczeniową objęte pozostają również szkody powstałe 

wskutek (…) poprzez dopisanie do p.pkt. 2.1: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w obiektach: 

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru  budowlanego 

- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem”. 

 

Pytanie nr 43: 

Prośba o wyjaśnienie oczekiwania zawartego w pkt 3.5 opisu przedmiotu zamówienia lub potwierdzenie, że 

niniejsze nie narusza przepisów aktualnego prawa budowlanego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że obiekty budowlane, które posiadają pozwolenie na użytkowanie, są dopuszczone do 

użytkowania, przeglądy są wykonywane na bieżąco (patrz załącznik nr 6a do SIWZ, ostatnia strona). 

 

Pytanie nr 44: 

W tabeli nr 1 przedmiotu ubezpieczenia jest wskazana wartość mienia niskocennego w dwóch wielkościach – czy 



19 

 

możliwe jest padanie w formularzu ofertowym wartości składki łącznej dla całej tej kategorii. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że możliwe jest podanie składki łącznej dla całej kategorii. 

 
 

Z poważaniem 


