
 
 

 
 
 
 

Zabrze    12 /  07 / 2016 
SM/DZ/2016/ 

 
WSZYSCY WYKONAWCY 

 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/16 
NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ SZPITALA MIEJSKIEGO  

W ZABRZU SP. Z O.O.  
  

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i 4  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 

 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o informację jaka była przyczyna poszczególnych szkód w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń 
losowych wskazanych w SIWZ wraz z podaniem dla każdej ze szkód jednostkowej wartości szkody. 
Odpowiedź 1 
Zamawiający informuje, że szkodowość podana w opisie przedmiotu zamówienia przygotowana została zgodnie z 
informacjami otrzymanymi od Ubezpieczycieli. 
 
Pytanie nr 2 
Dla szkód jednostkowych o wartości powyżej 10 000 zł prosimy o informację jakie Klient podjął działania 
aby tego typu szkody u Klienta już się nie powtórzyły, 
Odpowiedź 2 
Zamawiający informuje, że prowadzi działalność zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami 
branżowymi, a ich eksploatacja odbywa się w oparciu o pozwolenie na użytkowanie wydane przez właściwy organ 
nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia. Majątek Zamawiającego poddawany jest 
okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w 
przepisach prawa, normach technicznych lub według wskazań producenta. Zamawiający informuje również, że 
dokłada należytej staranności w przestrzeganiu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z jego 
przedmiotem działalności. 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość i czy po tej dacie wystąpiły jakiekolwiek 
szkody/ zdarzenia szkodowe? 
Odpowiedź 3 
Zamawiający informuje, że szkodowość podana w opisie przedmiotu zamówienia dotycząca ubezpieczenia od ognia 
i innych zdarzeń losowych podana została według stanu na dzień 6 czerwca 2016r. Po tym terminie nie wystąpiły 
szkody / zdarzenia szkodowe.   
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o określenie dokładnego przedziału czasowego dla szkodowości podanej w SIWZ  dotyczącej 
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (od – do). Czy ta szkodowość obejmuje również 2015 i 
2016 rok? 
Odpowiedź 4 
Zamawiający informuje, że szkodowość podana w SIWZ  dotyczącej ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 
losowych dotyczy szkód od dnia 01.01.2010 do dnia 06.06.2016.  
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Pytanie nr 5 
Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie 
ubezpieczenia robót budowlano-montażowych (czego dotyczą) wraz z informacją o ich wartości. 
Odpowiedź 5 
Zamawiający informuje, że informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w 
okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych podał w Załączniku nr 1: Informacja o Zamawiającym. 
 
Pytanie nr 6 
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe 
pytania:  
a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat roku był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 
ubezpieczeń określonych w SIWZ?  W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 
b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, 
prosimy o wskazanie różnic 
c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W 
przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 
d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów? 
Odpowiedź 6 
Zamawiający informuje, że informacje na temat dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia za ostatnie 3 lata 
znajdują się w dokumentach przetargowych z lat 2013 – 2016. 
 
Pytanie nr 7 
W odniesieniu do definicji powodzi prosimy o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka podniesienia się poziomu 
wód gruntowych- proponujemy 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
lub inny akceptowalny dla Zamawiającego. 
Odpowiedź 7 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu dla ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych. 
 
Pytanie nr 8 
W odniesieniu do definicji powodzi prosimy o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka podtopień (obfitych 
opadów atmosferycznych) - proponujemy 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego. 
Odpowiedź 8 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu dla ryzyka podtopień (obfitych opadów 
atmosferycznych). 
 
Pytanie nr 9 
Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane 
podniesieniem się wód gruntowych oraz szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? 
Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało 
dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich 
szkodach? 
Odpowiedź 9 
Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły 
szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych oraz szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady 
atmosferyczne). 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia dla ryzyka zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu lub innego 
akceptowalnego dla Zamawiającego. 
Odpowiedź 10 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu. 
 
Pytanie nr 11 
Prosimy o wykreślenie z definicji zalania (str. 38, p. 13) skrótu „m. in.” 
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Odpowiedź 11 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z definicji zalania (str. 38, p. 13) skrótu „m. in.” 
 
Pytanie nr 12 
Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia dla ryzyka pękania mrozowego lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego. 
Odpowiedź 12 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka pękania mrozowego. 
 
Pytanie nr 13 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu 
ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
Odpowiedź 13 
Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela (wyłączenia odpowiedzialności) to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie 
włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 
Pytanie nr 14 
Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących napowietrznych sieci energetycznych, kabli, instalacji 
elektrycznych i energetycznych (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, 
światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, 
oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb 
Zamawiającego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są 
na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek))  
a) Czy są przedmiotem ubezpieczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie pozycji w 
wykazach obejmujących ten przedmiot ubezpieczenia. 
b) Jaka jest ich łączna wartość? Jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia? 
c) Jak jest ich łączna długość? 
Odpowiedź 14 
Zamawiający informuje, że napowietrzne sieci energetycznych, kable, instalacje elektryczne i energetyczne (pytanie 
nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych 
wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli 
służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Zamawiającego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowią jego 
własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek)) nie są przedmiotem 
ubezpieczenia.  
 
Pytanie nr 15 
Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/ pustostany? Jeśli tak, 
prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu zabezpieczenia (w tym czy są 
dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne?), podanie przyczyny 
ich wyłączenia, czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd., czy 
wewnątrz budynków znajduje się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie? 
Odpowiedź 15 
Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki wyłączone z eksploatacji/ pustostany. 
 
Pytanie nr 16 
Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki 
przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o 
podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i 
środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są 
odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia? 
Odpowiedź 16 
Zamawiający informuje, że nie posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ 
budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym, awaryjnym stanie technicznym. 
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Pytanie nr 17 
Czy Zamawiający planuje w czasie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek 
budynki? Jeśli tak,  prosimy podać które i o jakiej wartości. 
Odpowiedź 17 
Zamawiający informuje, że nie planuje w czasie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek 
budynków. 
 
Pytanie nr 18 
Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli przeniesienia mienia w wysokości 500 000 zł lub innego 
akceptowalnego dla Zamawiającego. 
Odpowiedź 18 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w klauzuli przeniesienia mienia w wysokości 500 000 zł 
lub innego. 
 
Pytanie nr 19 
Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli przechowywania / składowania mienia w wysokości 1 000 000 zł 
lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego. 
Odpowiedź 19 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w klauzuli przechowywania/ składowania mienia w 
wysokości 1 000 000 zł lub innego. 
 
Pytanie nr 20 
Prosimy o informację jaka jest prawidłowa suma ubezpieczenia dotycząca ubezpieczenia szyb i przedmiotów 
szklanych od stłuczenia: czy 10 000 zł (zapis na stronie 39 SIWZ) czy 15 000 zł (zapis w klauzuli na stronie  
54 SIWZ),  
Odpowiedź 20 
Zamawiający informuje, że prawidłowa suma ubezpieczenia dotycząca ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych 
od stłuczenia to 10 000 zł (zapis na stronie 39 SIWZ). 
 
Pytanie nr 21 
Prosimy o dopisanie do klauzuli zaliczkowej, że ma ona zastosowanie gdy Ubezpieczyciel  potwierdzeni 
swoją odpowiedzialność za powstałą szkodę. 
Odpowiedź 21 
Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie do klauzuli zaliczkowej, że ma ona zastosowanie gdy Ubezpieczyciel  
potwierdzeni swoją odpowiedzialność za powstałą szkodę. 
 
Pytanie nr 22 
Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli restytucji mienia w wysokości 50 000 zł lub innego 
akceptowalnego dla Zamawiającego. 
Odpowiedź 22 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w klauzuli restytucji mienia w wysokości 50 000 zł lub 
innego. 
 
Pytanie nr 23 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 
budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź 23 
Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie 
stosownie do aktualnego przeznaczenia. 
 
Pytanie nr 24 
W celu ustalenia wartości PML prosimy o informację której lokalizacji dotyczą poniesione przez 
Zamawiającego koszty na „nakłady w obce środki trwałe – termomodernizacja”. Jeżeli również lokalizacji 
przy ul. Zamkowej 4 to jaka wartość w/w nakładów dotyczy tej lokalizacji? 
Odpowiedź 24 
Zamawiający informuje, że „nakłady w obce środki trwałe – termomodernizacja” dotyczą lokalizacji: 
- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przy ul. Janika 18 – 160.276,49 zł. 
- Przychodnia Wielospecjalistyczna przy ulicy Zamkowej – 15.500,00 zł. 
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- Szpital przy ulicy Zamkowej- 6.094.539,39 zł. 
- Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka przy ulicy Zamkowej – 960.672,57 zł.  
 
Pytanie nr 25 
Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to 
limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź 25 
Zamawiający potwierdza, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie nr 26 
W odniesieniu do budynku zlokalizowanego w Zabrzu, Pl. Traugutt 6 prosimy o następujące informacje 
uzupełniające: 

• czy w związku z prowadzonymi w obiekcie pracami remontowymi i przygotowawczymi do prac 
adaptacyjnych, budynek jest użytkowany i w jakiej części?  Prosimy o wskazanie przeznaczenia 
przedmiotowego budynku lub poszczególnych jego części, 

• w jaki sposób budynek będzie wykorzystywany w okresie ubezpieczenia objętym postepowaniem? 
• czy prowadzone prace będą wiązały się z naruszeniem konstrukcji budynku lub konstrukcji dachu? 

Odpowiedź 26 
Zamawiający informuje, że: 

a. obiekt jest remontowany i nie użytkowany do celów leczniczych.   

b. przedmiotowy remont uniemożliwi podjęcie w nim działalności leczniczej w okresie trwania 
ubezpieczenia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. 

c. prowadzone w nim prace  nie będą wiązały się z naruszeniem konstrukcji budynku ani konstrukcji 
dachu. 

Pytanie nr 27 
Ubezpieczenie mienie od ognia i innych zdarzeń losowych – w odniesieniu do budynków/ budowli 
nieużytkowanych lub wyłączonych z eksploatacji prosimy o włączenie poniższych postanowień: 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w budynkach i/lub budowlach wyłączonych z 
użytkowania lub z eksploatacji oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach, z zastrzeżeniem, że (za 
wyjątkiem przerw konserwacyjno-technologicznych albo wynikających z planu pracy): 

- obiekty te znajdują się na terenie ogrodzonym i dozorowanym, 

- maszyny i urządzenia są zakonserwowane i odłączone od źródeł zasilania, 

- wszelkie instalacje znajdujące się w tych obiektach są na bieżąco konserwowane, 

- instalacje ppoż. utrzymywane są w gotowości do użycia. 

Z zakresu ochrony przedmiotowej klauzuli wyłączone jest mienie przeznaczone do rozbiórki lub 
złomowania.  

Odpowiedź 27 
Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki wyłączone z eksploatacji / pustostany w 
związku z tym Zamawiający nie wyraża zgodny na włączenie powyższych postanowień. 
 
Pytanie nr 28 
Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  w środowisku pracy, 
w szczególności zapisane w 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 28 
Zamawiający potwierdza, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  w 
środowisku pracy, w szczególności zapisane w 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). 
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Pytanie nr 29 
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 29 
Zamawiający potwierdza, że 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. 

Pytanie nr 30 
Czy w odniesieniu do budynków/budowlach, w których konstrukcja stropu lub dachu jest drewniana 
Zamawiający: 

1) planuje i w jakim terminie zaimpregnowanie elementów drewnianych ogniochronną powłoką 
pęczniejącą. (impregnacja winna być wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie 
certyfikaty producentów), 

2) dopuszcza zwiększenie częstotliwości badania instalacji kominowej do 4 razy/rok i elektrycznej raz 
na 12 miesięcy, 

3) dopuszcza wprowadzenie zapisu wyłączającego odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody 
pożarowe, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach 
materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pass-y" instalacji 
elektrycznej i gazowej. 

Odpowiedź 30 
Zamawiający: 

1. informuje, że  w trakcie prowadzenia prac  remontowych w ramach pozyskiwanych środków na bieżąco ustala 
się tok działań budowlanych. 

2. informuje, że że badania instalacji kominowej przeprowadzane będą 2 razy do roku, a badania instalacji 
elektrycznej 1 raz na 5 lat. Równocześnie Zamawiający informuje, że nie planuje zwiększenia częstotliwości 
badania instalacji kominowej do 4 razy/rok i elektrycznej raz na 12 miesięcy. 

3. nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu wyłączającego odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody 
pożarowe, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach 
materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pass-y" instalacji elektrycznej 
i gazowej. 

Pytanie nr 31 
W odniesieniu do ubezpieczenia w postaci wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem i rabunku, w tym 
rabunku podczas transportu – prosimy o potwierdzenie, że: 

a) zabezpieczenie gotówki przechowywanej i transportowanej odpowiada wymogom określonym  w 
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 
2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r., z 
późniejszymi zmianami), 

b) wskazany w Opisie przedmiotu ubezpieczenia limit odpowiedzialności dla gotówki w czasie 
transportu odpowiada maksymalnej wartości gotówki, jaka jest transportowana (na jeden transport), 

oraz: 

c) wskazanie łącznej wartości gotówki, planowanej/szacowanej do przewiezienia w rocznym okresie 
ubezpieczenia, 

d) planowanej ilości transportów w miesiącu/rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź 31 
Zamawiający: 

a. potwierdza, że zabezpieczenie gotówki przechowywanej i transportowanej odpowiada wymogom określonym  w 
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w 
sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 
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transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r., z 
późniejszymi zmianami), 

b.  potwierdza, że wskazany w Opisie przedmiotu ubezpieczenia limit odpowiedzialności dla gotówki w czasie 
transportu odpowiada maksymalnej wartości gotówki, jaka jest transportowana (na jeden transport), 

c. informuje, że łączna wartości gotówki, planowana/szacowana do przewiezienia w rocznym okresie ubezpieczenia 
wynosi około 600.000,00 zł.  

d. informuje, że planowana ilość transportów rocznym okresie ubezpieczenia wynosi około 12  

Pytanie nr 32 
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały 
ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu 
ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź 32 
Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / 
szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia 
Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one 
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Pytanie nr 33 
Część I 

Prosimy o wykreślenie definicji pracownika – zakres ubezpieczenia jest określony w Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729). 

Odpowiedź 33 
Zamawiający zgada się na wykreślenie definicji pracownika. 

Pytanie nr 34 
Część II 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia o „OC za szkody wynikające z naruszenia praw 
pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej. Limit: 1.500.000,00 zł w odniesieniu do jednego zdarzenia 
oraz 1.500.000,00 zł. w odniesieniu do wszystkich zdarzeń,”. 

Odpowiedź 34 
Zamawiający wyraża zgodę się na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia o „OC za szkody wynikające z 
naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej”. 

Pytanie nr 35 
Część III 

Rozszerzenie o szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze 
administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby 
zdrowia – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną wyłącznie 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej. 

Odpowiedź 35 
Zamawiający potwierdza, że jego intencją w rozszerzeniu o szkody powstałe przy wykonywaniu przez 
Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z 
zarządzaniem jednostką służby zdrowia jest objęcie ochroną wyłącznie odpowiedzialności cywilnej deliktowej. 

Pytanie nr 36 
Część III 

Rozszerzenie o szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym: 

a) dotyczy rzeczy oddanych przez pacjentów na przechowanie: czy Zamawiający akceptuje włączenie 
klauzuli w poniższej treści? 
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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. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy 
depozytu.  

b) dotyczy szkód w pojazdach samochodowych w związku z prowadzeniem parkingu: 

- czy Zamawiający prowadzi parking strzeżony? 

- czy pojazdy mechaniczne przechowywane w ramach usługi parkingu strzeżonego znajdują się w 
pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, 
oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym? Jeśli nie, prosimy o opis istniejących zabezpieczeń 
parkingu strzeżonego. 

Odpowiedź 36 
a. Zamawiający nie wyraża zgody włączenie proponowanej treści klauzuli  dotyczącej rzeczy oddanych przez 
pacjentów na przechowanie. 

b. Zamawiający nie prowadzi parkingu strzeżonego. 

Pytanie nr 37 
Część III 

Rozszerzenie o „szkody spowodowane przez podwykonawców Zamawiającego (…)” – prosimy o 
potwierdzenie, że zachowane zostaje prawo Ubezpieczyciela do regresu wobec sprawcy szkody. 

Odpowiedź 37 
Zamawiający potwierdza, że w ramach rozszerzenia o „szkody spowodowane przez podwykonawców 
Zamawiającego” zachowane zostaje prawo Ubezpieczyciela do regresu wobec sprawcy szkody. 

Pytanie nr 38 
Część III 

Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające rejestracji – prosimy o doprecyzowanie, że 
chodzi o pojazdy niepodlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Odpowiedź 38 
Zamawiający potwierdza, że w rozszerzeniu o szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające rejestracji chodzi o 
pojazdy niepodlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Pytanie nr 39 
Część III 

Prosimy o przeniesienie rozszerzenia „szkody z tytułu prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności w 
zakresie transportu sanitarnego, w tym świadczenia medyczne (przewóz osób, organów, krwi). Limit: 
100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.” do zakresu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej wskazanego w Części II. Zgodnie z opisem działalności zgłaszanej do 
ubezpieczenia w ramach Części III, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
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prowadzonej działalności i posiadanego mienia ma obejmować szkody nie będące następstwem udzielania 
świadczeń zdrowotnych. 

Odpowiedź 39 
Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie rozszerzenia „szkody z tytułu prowadzenia przez Ubezpieczonego 
działalności w zakresie transportu sanitarnego, w tym świadczenia medyczne (przewóz osób, organów, krwi). 
Limit: 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.” do zakresu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej wskazanego w Części II. 

Pytanie nr 40 
Część V 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – czy przedmiotem ubezpieczenia są również 
transformatory? Prosimy o wskazanie roku produkcji transformatorów zgłaszanych do ubezpieczenia. 
Jeżeli we wskazanych sumach ubezpieczenia ujęto transformatory w wieku pow. 45 lat, prosimy o ich 
wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej. 

Odpowiedź 40 
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłosił transformatory wyprodukowane w latach 1979, 1982, 1984 i 
2013. 
Zamawiający informuje, że we wskazanych sumach ubezpieczenia nie ujęto transformatorów w wieku powyżej 45 
lat.  

Pytanie nr 41 
Część V 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia w odniesieniu 
do środków obrotowych z pierwszego ryzyka na sumy stałe oraz wskazanie jakiego rodzaju środki obrotowe 
mają podlegać ubezpieczeniu. 

Odpowiedź 41 
Zamawiający nie wyraża zgody o zmianę systemu ubezpieczenia w odniesieniu do środków obrotowych z 
pierwszego ryzyka na sumy stałe. Środki obrotowe mające podlegać ubezpieczeniu to np. lekarstwa, środki 
czystości, ręczniki itp. 

Pytanie nr 42 
Część V 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o zgodę na ustanowienia franszyzy redukcyjnej 
na poziomie 500 zł, z zastrzeżeniem franszyz wskazanych w klauzulach, bądź w innej wysokości 
akceptowanej dla Zamawiającego. 

Odpowiedź 42 
Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienia franszyzy redukcyjnej na poziomie 500 zł. 

Pytanie nr 43 

Część V 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o wykaz elektronicznego sprzętu medycznego 
deklarowanego do ubezpieczenia. 

Odpowiedź 43 
Zamawiający udostępni zbiorczy wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu elektronicznego, wyposażenia w postaci 
załącznika nr 1 do niniejszych wyjaśnień do SIWZ.     

Pytanie nr 44 
Część V 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o modyfikacje poniższego zapisu poprzez 
dodanie frazy „– zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych” tj.: 

„Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia: 

(…) 
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- uszkodzenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia z limitem 10.000,00 zł w systemie na pierwsze 
ryzyko – zgodnie z treścią Klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych”. 

Odpowiedź 44 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych 

 
Pytanie nr 45 
Część V 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – czy Zamawiający akceptuje zastosowanie 
klauzul w poniższej treści: 

a) Klauzula IT (IT – Information Technology )  

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia 
dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków 
wprowadza się klauzulę o następującej treści: 

 W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się 
fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

 Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio 
spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

 Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

 a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w 
szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach 
komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich 
oryginalnej struktury. 

 b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a„. 

c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub 
dostępu do danych, oprogramowania  lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z 
przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a„ . 

b) Klauzula ubezpieczenia sprzętu wg wartości księgowej brutto 

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto. 

2. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu 
wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 

3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 7 lat, licząc od daty 
jego produkcji. 

4. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte  

w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.  

5. Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą  
ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20% wartości 
odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji 
odszkodowania, o której mowa w § 6 ust. 5 ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

c) Klauzula 132 - Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu (dotyczy sprzętu starszego niż 7 lat) 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie 
ubezpieczonego sprzętu  do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem 
szkody.   

Rzeczywista wartość  dla lamp elektronowych jest określana zgodnie z Klauzulą nr 121/1. 
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d) Klauzula 135 - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej  

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel 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 45 
Zamawiający nie wyraża zgodny na włączenie powyższych klauzul do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk. 
 
Pytanie nr 46 
Część V 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – czy zakres ubezpieczenia ma obejmować także 
ubezpieczenie lamp w systemie od wszystkich ryzyk? Jeśli tak, prosimy o zgodę na zastosowanie klauzuli w 
poniższej treści: 
Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność PZU S.A. za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje 
rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:  

• przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, 
odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części 
ubezpieczonego przedmiotu, 

• przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość 
odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie 
ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1  
albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b). 
 

Tabela nr 1 
 
a) Oznaczenie lamp  
(bez tomografów komputerowych – 
patrz pkt. b)  

Zmniejszenie odszkodowania 
po okresie 

użytkowani
a 

miesięczny 
współczynn

ik 
• Lampy rentgenowskie (poza 
medycyną) 
• Lampy laserowe (poza 
medycyną) 

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 

• Lampy rentgenowskie-anodowe  - 
w szpitalach, oddziałach 
radiologicznych,  
• Lampy laserowe (w medycynie), 
• Lampy elektronopromieniowa 
(CRT) w zapisie FOTO- (poza 
medycyną) 
• Lampy analizujące (poza 
medycyną) 
• Tyratrony (w medycynie) 

 
 
 
 

12 miesięcy 
 

 
 
 
 

3,0 % 
 

• Lampy kineskopowe (poza 
medycyną) 
• Lampy wysokiej częstotliwości 
(poza medycyną) 

 
18 miesięcy 

 
2,5 % 
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• Rentgeny-lampy anodowe przy 
częściach rentgenologicznych (w 
medycynie ) 
• Inne lampy projektowe (w 
medycynie) 
• Lampy pamięciowe (poza 
medycyną) 
• Lampy fotopowielaczy (poza 
medycyną) 

 
 

24 miesiące 

 
 

2,0 % 

• Lampy regulacyjne / stabilizujące 
(w medycynie) 
• Rentgenowskie lampy 
wzmacniające obraz (w medycynie) 
• Lampy analizujące / Kineskopy 
(w medycynie) 
• Lampy akceleratora liniowego (w 
medycynie) 

 
 
 

24 miesiące 

 
 
 

1,5 % 

•  
• Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 
okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. 

 
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich  w 
tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną 
zgodnie z następującym schematem: 
                                                       P       x        100 
                                                       PG  x  X  x  Y 
gdzie: 
P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy 
(włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, 
zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji 
producenta. 
PG =   standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, 
godzin i m-cy eksploatacji, 
X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  producenta dla lamp 
danego rodzaju: 
 a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta   współczynnik 1; 
 b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie  
      więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji               współczynnik 0,75; 
 c) lampy nie posiadające gwarancji producenta                        współczynnik 0,30: 

 Y  =    współczynnik likwidacyjny 
a)  lampy rentgenowskie               współczynnik    2 
b)   lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie            współczynnik    3. 
 
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne 
warunki udzielonej gwarancji. 

Odpowiedź 46 
W związku z tym, że lamy rtg stanowią nieodłączny element składowy aparatury rtg zamawiający uznaje że 
stanowią one całość zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu rtg. 
 
Pytanie nr 47 
Część V 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – w odniesieniu do sumy ubezpieczenia 
wskazanej dla wartości pieniężnych w transporcie prosimy o: 

a) potwierdzenie, że wskazana suma ubezpieczenia w wysokości 20.000,00 zł odpowiada maksymalnej 
wysokości wartości pieniężnych przewożonych podczas pojedynczego transportu, 
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b) wskazanie planowanej/szacowanej łącznej wartości gotówki transportowanej w okresie 
ubezpieczenia. 

Odpowiedź 47 
Zamawiający: 

a. potwierdza że wskazana suma ubezpieczenia w wysokości 20.000,00 zł odpowiada maksymalnej wysokości 
wartości pieniężnych przewożonych podczas pojedynczego transportu, 

b. planowana/szacowana łączna wartość gotówki transportowanej w okresie ubezpieczenia wynosi około 
600.000,00 zł. 

Pytanie nr 48 
Część V 

Warunki fakultatywne – czy intencją Zamawiającego jest włączenie klauzul fakultatywnych do wszystkich 
rodzajów ubezpieczeń w ramach części V (przy żadnym z trzech rodzajów ubezpieczeń nie wskazano 
oczekiwanych warunków fakultatywnych a jedynie klauzule obligatoryjne)? 

Odpowiedź 48 
Zamawiający potwierdza, że jego intencją jest włączenie klauzul fakultatywnych do wszystkich rodzajów 
ubezpieczeń w ramach części V 

Pytanie nr 49 
Część VII 

Prosimy o podanie następujących informacji do oceny ryzyka: 

a) W ilu badaniach w okresie ubezpieczenia Zamawiający będzie występował jako ośrodek badawczy? 
Czego dotyczą te badania? 

b) Jaka jest przewidywana liczba uczestników biorących udział w badaniach? 

c) Jaki obrót z przedmiotowej działalności Zamawiający uzyskał w ostatnim roku oraz planuje uzyskać 
w bieżącym roku obrotowym? 

Odpowiedź 49 
Zamawiający informuje, że: 

a. ilość badań uzależniona jest od pojawiających się programów badawczych i umów grantowych będących 
przedmiotem zainteresowania zamawiającego. Przedmiot badania dotyczy leczenia zaburzeń endokrynologicznych, 
oraz organicznych i zapalnych schorzeń narządu rodnego. 

b) planowana liczba pacjentów w okresie 12 miesięcy to maksimum 200 osób 

c) brak przedmiotowej działalności Zamawiającego w latach poprzednich.  

Pytanie nr 50 
Klauzula przewłaszczenia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujące zdanie: „Postanowienia niniejszej 
klauzuli mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia, o którym mowa w klauzuli, 
pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miejscu wskazanym w umowie 
ubezpieczenia oraz przeznaczenie  tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się.” 

Odpowiedź 50 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli przewłaszczenia. 

Pytanie nr 51 
Klauzula przeniesienia – prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujące zdanie: „Ochrona ubezpieczeniowa 
nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac 
demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, 
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem 
jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia”. 

Odpowiedź 51 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli przeniesienia.  
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Pytanie nr 52 
Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o sprostowanie pierwszego zdania klauzuli zgodnie z poniższym: 

„Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, 
uzgadnia się że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane 
przez katastrofę budowlaną nie będącą następstwem innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w 
zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk od ognia i innych zdarzeń losowych.” 

Odpowiedź 52 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe sprostowanie treści klauzuli budowlanej.  

Pytanie nr 53 
Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia: 

„Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 

a) których wiek przekracza 50 lat, 

b) nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 

c) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

e) wyłączonych z eksploatacji/nieużytkowanych.” 

Odpowiedź 53 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższą modyfikację treści klauzuli budowlanej.   
 
Pytanie nr 54 
Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich o szkody powstałe w urządzeniach 
elektrycznych – prosimy o modyfikację nazwy klauzuli na: Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenie 
mienia od ryzyk wszystkich ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w 
urządzeniach elektrycznych. 

Odpowiedź 54 
Zamawiający modyfikuje nazwę Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich o szkody 
powstałe w urządzeniach elektrycznych na: Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 
losowych o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych. 
 
Pytanie nr 55 
Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich o szkody powstałe w urządzeniach 
elektrycznych – prosimy o modyfikację klauzuli poprzez dodanie zapisu: 

„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) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,     

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, 
grzejnikach, lampach itp., 

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie 
przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących 
przepisów lub konserwacji,  

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.” 

Odpowiedź 55 
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Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższych zapisów do „Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenie 
mienia od ryzyk wszystkich ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w urządzeniach 
elektrycznych”. 

Pytanie nr 56 
Klauzula kosztów dodatkowych kosztów – prosimy o: 

a) modyfikację podpunktu b) klauzuli poprzez wyłączenie z zakresu kosztów ochrony oczyszczania gleby; 

b) zmianę podpunktu c) klauzuli na: „uzasadnione i udokumentowane koszty, poniesione w razie 
nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową,”  

c) dodanie do podpunktu g) klauzuli zapisu: „pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i 
zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź 56 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli  kosztów dodatkowych. 

Pytanie nr 57 
Klauzula kosztów ewakuacji – prosimy o wyłączenie z klauzuli kosztów interwencji straży pożarnej. 

Odpowiedź 57 
Zamawiający nie wyraża na modyfikację klauzuli  kosztów ewakuacji. 

Pytanie nr 58 
Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – prosimy o dodanie do klauzuli 
zapisu: 

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 

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

Odpowiedź 58 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli  ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od 
stłuczenia. 

Pytanie nr 59 

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji – prosimy o dodanie do 
klauzuli następującego zapisu: „Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.” 

Odpowiedź 59 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli  tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w 
eksploatacji. 

Pytanie nr 60 
Klauzula zaliczkowa – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższą propozycją: 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku 
wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni 
od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej 
bezspornej części szkody.  

Odpowiedź 60 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli zaliczkowej. 

Pytanie nr 61 
Klauzula 72 godzin – prosimy o zmianę frazy wydzielonej przecinkami: 

”że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego zdarzenia 
losowego (jeden rodzaj zdarzenia) objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia,:  

na frazę w brzmieniu: 
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„że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania 
tego samego pojedynczego zdarzenia losowego objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia (np. 
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi),” 

Odpowiedź 61 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli 72 godzin. 

Pytanie nr 62 
Klauzula warunków i taryf – prosimy o wyłączenie z klauzuli frazy „lub limitu odpowiedzialności”. 

Odpowiedź 62 
Zamawiający nie wyraża na modyfikację klauzuli warunków i taryf. 

Pytanie nr 63 
Klauzula restytucji mienia – prosimy o uwzględnienie, że skorzystanie przez Ubezpieczającego z pomocy 
podmiotu zajmującego się restytucją mienia nastąpi w porozumieniu i uzgodnieniu z Ubezpieczycielem. 

Klauzula otrzyma brzmienie: 

„W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
Ubezpieczający w porozumieniu i w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem może skorzystać z pomocy podmiotu 
zajmującego się restytucją mienia. Ubezpieczyciel zweryfikuje dostarczony przez firmę restytucyjną 
kosztorys w okresie do 4 dni roboczych od chwili dostarczenia dokumentu.” 

Odpowiedź 63 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli restytucji mienia. 

Pytanie nr 64 
Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia (fakultatywna) – prosimy o jej 
ograniczenie jedynie do mienia ubezpieczonego na sumy stałe. 

Odpowiedź 64 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia. 

Pytanie nr 65 
Prosimy o ujednolicenie brzmienia § 4 ust. 3 z treścią Klauzuli stempla bankowego.  

Odpowiedź 65 
Zamawiający informuje, że po ujednoliceniu brzmienia § 4 ust. 3 z treścią Klauzuli stempla bankowego punkt ust 3 
§ 4 otrzymuje brzmienie: Za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje dzień złożenia przez 
Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego na przelewie bankowym/pocztowym/datę 
przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest kwota pozwalająca na realizację 
zlecenia/przelewu na rzez zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie 
ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty. 

Pytanie nr 66 
Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 20.07.2016r. 

Odpowiedź 66 
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do 20.07.2016r. 
=================================================================== 

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004r. (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 
2164 tekst jednolity.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi 
ochrony ubezpieczeniowej dla Szpitala Miejskiego  w Zabrzu Sp. z o.o. 

Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że: 

- w TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH: zmieniony został limit odpowiedzialności w Klauzuli 
ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. W związku z tym treść klauzuli po zmianie 
brzmi: 

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia  
1. Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia,  uzgadnia 
się, że ochroną ubezpieczeniową objęte są nieuszkodzone i zamontowane na stałe: szyby okienne i drzwiowe, 
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oszklenie ścian i dachów, szklane lub kamienne okładziny ścienne, szklane lub kamienne elementy stanowiące 
część mebli, gablot, kontuarów, szklane, kamienne lub wykonane z tworzyw sztucznych elementy lad, witryn lub 
szaf chłodniczych lub grzewczych, przegrody ścienne, osłony boksów, kabin, kontuarów, lustra zamontowane na 
stałe, szyldy, tablice świetlne, rurki neonowe, tablice reklamowe, witraże. 
 
2. W granicach limitu Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową również koszty ustawienia i rozebrania 
rusztowań niezbędnych do naprawy ubezpieczonych przedmiotów, wykonania znaków reklamowych i 
informacyjnych – w granicach limitu 20% sumy ubezpieczenia. 
 
3. Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
- w Część I opisu przedmiotu zamówienia wykreślona zostaje definicja pracownika. 
 
- w Część II opisu przedmiotu zamówienia wykreślone zostaje rozszerzenie „OC za szkody wynikające z 
naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej. Limit: 1.500.000,00 zł w odniesieniu do jednego 
zdarzenia oraz 1.500.000,00 zł. w odniesieniu do wszystkich zdarzeń,”. 
 
- z Część III opisu przedmiotu zamówienia do Część II opisu przedmiotu zamówienia przeniesione zostaje 
rozszerzenie za „szkody z tytułu prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności w zakresie transportu 
sanitarnego, w tym świadczenia medyczne (przewóz osób, organów, krwi). Limit: 100.000,00 zł na jeden i 
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.”  
 
- w TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH ulega zmianie treść klauzuli katastrofy budowlanej na: 
„Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, uzgadnia 
się że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez katastrofę 
budowlaną nie będącą następstwem innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk od ognia i innych zdarzeń losowych. Przez katastrofę budowlaną rozumie się każde 
niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów 
rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą 
budowlaną uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, 
nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z 
budynkami, awaria instalacji. Ochroną ubezpieczeniową objęte są zarówno szkody w ubezpieczonych budynkach i 
/ lub budowlach oraz w innym ubezpieczonym mieniu. 
Limit odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
- w TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH zmianie ulega nazwa klauzuli „Klauzula rozszerzająca zakres 
ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich o szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych” na: „Klauzula 
rozszerzająca zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe w urządzeniach 
elektrycznych.” 
 
- w TREŚĆ UMOWY ust 3 § 4 otrzymuje brzmienie: Za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje 
dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego na przelewie 
bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest kwota 
pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzez zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie 
lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty. 

 
 
 

ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM 
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