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Wrocław, 18.11.2020 r. 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Centrum Psychiatrii 

w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY 

DO SIWZ  NR 227/2020/N/Katowice 
 

Działając w imieniu i na rzecz Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy 

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 

odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących 

zmianach w SIWZ: 

 

Pytanie 1 
Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie 

zapisu:  

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do 

limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania 

umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w 

okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.”  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 2  

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 

wysokości   5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub 

innego akceptowanego przez Zamawiającego.   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 

wysokości   10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 3 

Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?  

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 4 

Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat. 

Odpowiedź: Nie. 
 

Pytanie 5 
Czy były szkody z  podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.  w 

miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.  

Odpowiedź: Brak szkód. 
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Pytanie 6 

Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, 

jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.  

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje znaczących inwestycji. 
 

Pytanie 7 
Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje 

budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, 

czy jest tam prowadzona działalność ? 

Odpowiedź: TAK – roboty budowlane prowadzone są na czynnych obiektach 

budowlanych. Za bezpieczeństwo robót w odniesieniu do swoich pracowników, 

personelu szpitala, pacjentów i osób trzecich odpowiadają Wykonawcy na podstawie 

odpowiednich zapisów w Umowach. 

 

Pytanie 8 
Czy Zamawiający w okresie 2021-2023 / w ciągu 3 najbliższych lat zamierza dokonać 

remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę 

podać których. 

Odpowiedź: TAK – dotyczy obiektów w Katowicach przy ul. Korczaka 2; 22; 27 oraz 

w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21. Patrz także na odpowiedź powyżej. 

 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? 

Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączenia budynków z użytkowania. 

 

Pytanie 10 

Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane do ubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i 

kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od 

ubezpieczonych budynków.  

Odpowiedź: TAK. 

 

Pytanie 11 

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód w brzmieniu: 

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, 

których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, 

wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po 

dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może 

nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. 

Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu 

ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i 

okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych 

kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym 

fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej 

kradzieżą."   



  Strona 3 z 20                     

              SUPRA BROKERS 
® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A.                 
_____________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 12 

Prosimy o podanie PML  

Odpowiedź: Budynek przy ul. Korczaka 27, Katowice – ok. 10 000 000,00 zł. 

 

Pytanie 13 
Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest 

ich ilość i wartość najdroższej z nich z uwzględnieniem sprzętu znajdującego się w 

pomieszczeniach.  

Odpowiedź: Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni około 5750m
2
. 

 

Pytanie 14 
Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane doubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i 

kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od 

ubezpieczonych budynków.  

Odpowiedź: TAK. 
 

Pytanie 15 
Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł w dodatkowym rozszerzeniu o 

szkody w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 16 

Prosimy o wykaz mienia grupy VIII 

Odpowiedź: Zamawiający udostępni wykaz mienia grupy VIII Wykonawcom, którzy 

złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SIWZ. 

 

Pytanie 17 

Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach 

topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 

przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 18 
Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł w dodatkowym rozszerzeniu o 

szkody w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia   

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15. 
 

Pytanie 19 
Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści 

,,Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i 

laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.  
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Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i 

medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.  

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach 

rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i 

medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość 

odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych 

zasad. 

Odszkodowania za szkody powstałe:  

1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z 

zasadami poniżej: 

sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia 

sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla 

sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według 

wartości rzeczywistej 

2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia 

urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:  

 

Tabela deprecjacji ze skalą: 

OPIS LAMPY 

redukcja odszkodowania 

po okresie 

użytkowania 

miesięcznie 

o 

a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe 

(w sprzęcie niemedycznym) 
6 miesięcy 5,50% 

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,50% 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) 
12 miesięcy 3,00% 

b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 

(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach 

lub radiologicznych (tomografia 

komputerowa patrz b) 

12 miesięcy 3,00% 

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00% 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) 
12 miesięcy 3,00% 

Termokatodowe lampy elektronowe 

gazowane (sprzęt medyczny) 
12 miesięcy 3,00% 

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,00% 

Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości 

(sprzęt niemedyczny) 
18 miesięcy 2,50% 

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 

(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej 

(tomografia komputerowa: patrz b) 
24 miesiące 2,00% 

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 24 miesiące 2,00% 

Lampy pamięciowe 24 miesiące 2,00% 

Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,00% 
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d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,50% 

Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie 

(tomografia komputerowa patrz: b) 
24 miesiące 1,50% 

Rentgenowskie lampy powiększające 24 miesiące 1,50% 

Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne 

(sprzęt medyczny) 
24 miesiące 1,50% 

Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,50% 

   

 

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 

ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli. 

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp 

płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę 

procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru: 

 

P x 100   

PG x X x Y 

gdzie: 

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem 

danej 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 udzielanej przez producenta na lampy, określony w 

liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji, 

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla 

lamp danego rodzaju: 

        1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1, 

        2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy 

do                      zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75, 

        3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,  

Y= współczynnik likwidacyjny, 

        1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2, 

        2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 20 

Prosimy podać informacje czy szpital prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii 

koronawirusa. Prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania: 

- czy podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem - proszę 

opisać w jaki sposób  

Odpowiedź: TAK: wyposażenie w maski, rękawice, fartuchy, kombinezony, przyłbice, 

płyny do dezynfekcji, wykonywanie testów w kierunku SARS-COV-2 pacjentom i 

pracownikom. 
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- czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników 

Odpowiedź: TAK 
1) - czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie 

zakażonym koronawirusem - proszę opisać  

Odpowiedź: TAK – przed wejściem na teren szpitala wykonywany jest pomiar 

temperatury ciała, pracownik zgłaszający jakiekolwiek objawy infekcji, jest odsunięty 

od wykonywania czynności zawodowych do czasu otrzymania wyniku wymazu SARS-

COV-2 RNA. 

- czy dokonywane są pomiary temperatury 

Odpowiedź: TAK 
- czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę mającą na celu weryfikację stanu zdrowia oraz 

możliwości zakażenia się 

Odpowiedź:  TAK. 

- czy w podmiocie jest wydzielona odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o 

zakażenie korona wirusem 

Odpowiedź: NIE 
- czy w podmiocie jest wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o 

zakażenie korona wirusem 

Odpowiedź: TAK 
- ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród pacjentów  

Odpowiedź: 36 
- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród personelu  

Odpowiedź:  33  
- czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa  

Odpowiedź: NIE 

 

Pytanie 21 

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy 

postanawiają, że w przypadku, gdy  

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań 

powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie 

polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed 

końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub  

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 

ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze 

względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub 

reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela 

reasekuracji na dotychczasowych warunkach, 

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia 

(okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 

koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.  

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie 22 

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź 

na poniższe pytania:  

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 

wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?  W przypadku odpowiedzi negatywnej, 

prosimy o wskazanie różnic  

Odpowiedź: Ten sam zakres, aktualnie w ubezpieczeniu mienia od ognia 

dodatkowe rozszerzenie o działanie człowieka. 

b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku 

odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic  

Odpowiedź: Wszystkie, aktualnie dodatkowo budynek magazynu Korczaka 27. 
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  

Odpowiedź: Bez istotnych różnic. 

d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?  

Odpowiedź: Ogień integralna 500 zł, szyby integralna 50 zł. 

 

Pytanie 23 

Czy w okresie 3 ostatnich lat ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do mienia 

Zamawiającego obejmowała szkody wynikające z działania człowieka? Jeśli tak – jaki 

obowiązywał limit odpowiedzialności, franszyza redukcyjna/udział własny?  

Odpowiedź: Nie.  

 

Pytanie 24 

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub 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: Nie.  

 

Pytanie 25 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

– prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w 

momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 26 

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) 

zgłoszonego do ubezpieczenia: 

a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają 

konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, 

czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania  
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b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy 

wyspecjalizowana firma zewnętrzna. 

Odpowiedź: Ad.a) TAK; Ad.b) wyspecjalizowana firma zewnętrzna. 

  

Pytanie 27 

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu: 

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, 

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe 

Odpowiedź: Ad.a) NIE; Ad.b) NIE 

 

Pytanie 28 

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w 

lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie 

główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)? 

Odpowiedź: TAK - rozdzielnie główne, zgodnie z PN w tym zakresie. 

 

Pytanie 29 
W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 

powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące 

ryzyka:”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem 

ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów 

terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji 

jądrowej,  promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego” 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 

zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 

objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 

sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.”  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz wyraża zgodę na dopisanie zakresu 

ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte 

szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje 

zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 30  

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje 

szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o 

wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 31 

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie: 
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W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 

powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od 

ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum 

wymienionych poniżej ryzyk:”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest 

objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, 

sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w 

wyniku reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub 

biologicznego. 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 

zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 

objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 

sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.”  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz wyraża zgodę na dopisanie zakresu 

ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte 

szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje 

zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 32 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją 

Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od 

woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów 

objętych ubezpieczeniem.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 33 

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie 

odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 34 

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W związku z 

powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 

wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 35 
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Zapis w pkt XXVII SIWZ, zwłaszcza w zakresie zmian dotyczących zakresu działalności – 

prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie opisanych zmian każdorazowo wymaga zgody 

obu stron (dotyczy również zapisów we wzorze Umowy). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 36 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 

odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit 

określony zapisami SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 37 

Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić 

inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, 

prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.  

Odpowiedź: Zmawiający nie planuje znaczących inwestycji. 

 

Pytanie 38 

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki 

nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich 

wartości.  

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 39 

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji 

jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości? 

Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie planuje wyłączenia budynków i budowli z 

użytkowania. 
 

Pytanie 40 

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – 

prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego. Proponujemy 100.000 zł.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 41 

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 30.000 zł lub 

innego akceptowalnego przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 

zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 42 
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W odniesieniu do klauzuli zastąpienia i części zamiennych prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności- proponujemy 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 43 

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 

wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub 

innego akceptowalnego przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 44 

Klauzula poszukiwania przyczyn szkody - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 

50.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 45 

Prosimy o potwierdzenie, pokrycie kosztów wymienionych w ramach poniższego zapisu: 

„Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane z 

zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia 

działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na 

celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie.” 

dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 46 

Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk w następującej 

treści: 

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela 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 

użytkowania 

miesięczny 

współczynnik 
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 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 % 

 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; 
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 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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.   

 

Pytanie  47 
Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie 

rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego  prosimy o wprowadzenie do Umowy 

klauzuli wypowiedzenia: 

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony 

     1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że 

Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu 

ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30% 

     2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych 

rezerw na odszkodowania na  koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za 

okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia 

    3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się : 

 przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy; 

 przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie 

ubezpieczenia. 

 Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka 

przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 48 

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: Zamawiający potwierdza. 

 

PAKIET I 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą  

 

Pytanie 49 

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:  

Z:  
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 „Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące 

następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem  

zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 

roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Do przedmiotu 

ubezpieczenia zalicza się również  obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o 

których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw 

Pacjenta.” 

NA:  

„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące 

następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem  

zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem     Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 

2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).” 

 

W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższą zmianę, prosimy o wprowadzenie 

limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000,00 

zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód 

wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000,00 zł na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

Pytanie 50 

Prosimy o udzielenie informacji dot. COVID-19:  

2) Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter 

swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, 

obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości  

zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 

Odpowiedź: NIE – szpital nie zmienił dotychczasowego charakteru swojej 

działalności leczniczej. 

3) Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których 

przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19? Krótki opis tego miejsca. 

Odpowiedź: NIE 

4) Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem 

ubezpieczonego: 

a. został zakażony SARS-CoV -2  

Odpowiedź: TAK 
Jeżeli TAK: 

- jaka ilość osób została zakażona 

Odpowiedź: 33 
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością  
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Odpowiedź:  Tak – w części przypadków 

- jakie zostały wprowadzone procedury  

Odpowiedź:  Zgodnie z wytycznymi MZ 
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 

Odpowiedź: W miarę potrzeb 
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu –  

Odpowiedź: Testy PCR 
b. zachorował na Covid-19  

Odpowiedź: TAK 
Jeżeli TAK: 

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19  

Odpowiedź: 33 
- liczba osób wyzdrowiałych  

Odpowiedź:  24 
c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 

lub chorych na Covid-19  

Odpowiedź:  66 
Jeżeli TAK: 

- łączna ilość osób w kwarantannie 

Odpowiedź: 33 
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach   

Odpowiedź: 24 
 

5) Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania 

zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19  

Odpowiedź:  TAK 
Jeżeli TAK: 

- łączna ilość pacjentów  

Odpowiedź:  36 
- jakie zostały wprowadzone procedury 

Odpowiedź:  wydzielono odrębne oddziały dla pacjentów zakażonych SARS-

COV-2 oraz z kontaktu przebywających na kwarantannie 
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów  

Odpowiedź:  0 
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów 

niż występowanie objawów  

Odpowiedź:  Pytanie niezrozumiałe 
 

6) Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / 

odwołania zaplanowanych zabiegów  

Odpowiedź:  nie dotyczy 

Jeżeli TAK: 

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%) 

Odpowiedź: nie dotyczy 

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%) 

Odpowiedź: nie dotyczy 
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7) Czy podmiot leczniczy zabezpiecza pracowników przed zakażeniem Covid-19? W 

jaki sposób?  

Odpowiedź: TAK: wyposażenie w maski, rękawice, fartuchy, kombinezony, 

przyłbice, płyny do dezynfekcji, wykonywanie testów w kierunku SARS-COV-2  
 

8) Czy podmiot leczniczy posiada na stanie niezbędną ilość środków ochrony osobistej 

dla pracowników?   

Odpowiedź: TAK 
 

9) Czy pracownicy ubezpieczonego używający kombinezonów ochronnych oraz innych 

środków ochrony osobistej przechodzą szkolenia z zakresu bezpiecznego ich 

ubierania, zdejmowania i użytkowania? Kto prowadzi takie  szkolenia?  

Odpowiedź: TAK – pielęgniarka epidemiologiczna oraz pielęgniarki 

oddziałowe. 
 

10) Czy w podmiocie leczniczym wdrożona jest procedura postepowania z 

pracownikiem podejrzanym o zakażenie Covid-19? Krótki opis tej procedury i 

sposobu postępowania  

Odpowiedź: TAK – pracownik zgłaszający jakiekolwiek objawy infekcji, jest 

odsunięty od wykonywania czynności zawodowych do czasu otrzymania wyniku 

wymazu SARS-COV-2 RNA. 

 

11) Czy w podmiocie leczniczym została wdrożona jest procedura  postępowania z 

pacjentem podejrzanym o zakażenie Covid-19? Krótki opis tej procedury i sposobu 

postępowania.  

Odpowiedź: TAK – podejrzanego pacjenta izolujemy w sali obserwacyjnej Izby 

Przyjęć, pobieramy wymaz, monitorujemy parametry. Personel stosuje ŚOI 

oraz wzmożony reżim sanitarny do czasu otrzymania wyniku wymazu. 

 

Pytanie 51 

Prosimy o dodatkowe informacje: 

     - wartość obrotów z działalności leczniczej za rok 2019  

     - wartość obrotów z działalności pozamedycznej rok 2019  

Odpowiedź: Informację zamieszczono poniżej: 

- wartość obrotów z działalności leczniczej za rok 2019 - 23 842 454,38 zł. (wartość 

kontraktu z NFZ ) 

- wartość obrotów z działalności pozamedycznej rok 2019 - 52 914,61 zł. ( wjazdy 

pojazdów, usługi ksero itp.) 

 

Pytanie 52 

Prosimy o potwierdzenie, że dla obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie będą miały zastosowanie klauzule 

dodatkowe.   

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 
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Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności medycznej 

 

Pytanie 53 

Prosimy o zmianę poniższego zapisu: 

Z:  

 „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu 

prowadzonej działalności medycznej w   związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie 

których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do   naprawienia szkody osobowej 

wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, 

rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC 

oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z 

prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona 

szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy 

na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta”. 

 

NA: 

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu 

prowadzonej działalności medycznej w   związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie 

których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej 

wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia    

ciała oraz rozstroju zdrowia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie 

zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku 

którego została wyrządzona szkoda”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

Pytanie 54  

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia 

choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW – żółtaczka, gronkowiec oraz inne zgodnie z ustawą o 

chorobach zakaźnych i zakażeniach). 

Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego  prosimy o: 

a) dopisanie do tego zapisu w SIWZ zastrzeżenia, iż zakres nie obejmuje szkód powstałych 

w następstwie zakażenia   wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz 

jego mutacjami. 

Jeżeli takie rozwiązanie również jest nie do przyjęcia to prosimy o: 

b) wprowadzenie limitu na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń 

do podlimitu 75 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 55 

Prosimy o potwierdzenie że w ramach DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

MEDYCZNEJ ubezpieczenie nie obejmuje ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej    
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przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także w ustawie o działalności leczniczej, w ustawie 

prawo farmaceutyczne, ustawie o wyrobach medycznych, które ubezpieczony miał 

obowiązek zawrzeć, z zastrzeżeniem że intencją umowy jest  udzielenie ochrony 

ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody 

wyrządzone osobie trzeciej w związku z udzielaniem lub  niezgodnego z prawem 

zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego w zakresie objętym  

obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z 

tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu 

wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 56 

Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą poniższego zapisu:  

„W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności 

wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład 

Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń 

obowiązkowych”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 57 

Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców – prosimy o potwierdzenie, że 

intencją zapisu jest  rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do 

regresu.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności i posiadanego mienia 

 

Pytanie 58 

Prosimy o zmianę poniższego zapisu: 

Z:  

„Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe powstałe w związku z prowadzoną 

działalnością pozamedyczną oraz wszelkie szkody rzeczowe w związku posiadanym i 

użytkowanym mieniem i prowadzoną działalnością”. 

 

Na:  

„Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody 

wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności 

określonej w umowie ubezpieczenia i posiadany mieniem,  które jest wykorzystywane w 

takiej działalności i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące 

następstwem: 

1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub 
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2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)”.    

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 
 

Pytanie 59 

Prosimy o zmianę poniższego zapisu: 

 Z:  

„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń 

wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z 

dostarczaniem energii elektrycznej”. 

  

 Na:  

„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń 

wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z 

dostarczaniem energii elektrycznej, o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za 

szkodę Ubezpieczonemu”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 
 

Pytanie 60  
Prosimy o zmianę poniższego zapisu: 

Z:  

„Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju 

zdrowia, utratę, zniszczenie, 

uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową”. 

 

Na:  

„Wypadek ubezpieczeniowy – powstanie szkody;  

 

szkoda – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia 

odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej także czysta 

strata finansowa; 

 

szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone 

korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 

rozstroju zdrowia; 

 

szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone 

korzyści poszkodowanego, które mógłby  osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie 

lub uszkodzenie rzeczy”;   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 
 

Pytanie 61 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia punktu 3;  4) SIWZ tj. 
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„Szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym 

ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie. Zamawiający wprowadza 

limit w wysokości 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 62  
Prosimy o wykreślenie rozszerzenia o czyste straty finansowe lub potwierdzenie, iż 

intencją zamawiającego jest objęcie zakresem CSF wyłącznie  szkód mających postać 

CSF polegających na braku dostępu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Klauzule dodatkowe do pakietu I 

 

Pytanie 63  
Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów z katalogu klauzul obligatoryjnych bądź 

przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli. Klauzula 

reprezentantów zostaje przeniesiona z katalogu klauzul obligatoryjnych do 

katalogu klauzul fakultatywnych. W związku z powyższym zmianie ulega formularz 

ofertowy dla Pakietu I, który stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.  

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Jacek Kopacz 

 


