
Kraków, dnia 19.09.2016 r. 
 

Do wszystkich Uczestników 
postępowania ZP 27/16 

 
Dotyczy: 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej 
powyżej kwoty 209.000 EURO na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie.  
 
W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  
29 stycznia 2004 r. z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 
Prosimy o podanie wartości wyposażenia i sprzętu elektronicznego (oddzielnej sumy dla wyposażenia i odd zielnej dla 
sprzętu elektronicznego) w lokalizacji: os. Młodości 11, 31-908 Kraków. 
 
Odpowiedź 
Budynek w lokalizacji: os. Młodości 11, 31-908 Kraków jest wydzierżawiany przez Zamawiającego innemu podmiotowi. 
W budynku tym nie znajduje się mienie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego. 
 
Pytanie 2 
Czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające 
właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną  i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje,  zgodnie z danymi wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ, że budynki miały przeglądy w 2015 -
2016 roku. Stan techniczny większości oceniony jako dobry, w trzech przypadkach dostateczny ( budynek kuchnia -
pralnia, ogrodnictwa i kotłowni) i jeden budynek(Pawilon A1) w trakcie remontu. Przegląd budynku nowej portierni  
odbył się w 2015r. i w 2016r. (prosektorium – budynek wydzierżawiony w całości firmie zewnętrznej) 
 
Pytanie 3 
Prosimy o informacje jakie budynki są nieużytkowane. Prosimy o podanie lokalizacji wraz z sumami ubezpieczenia. Czy 
w budynkach nieużytkowanych maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł 
zasilania,  teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, gaśnice oraz inne instalacje ppoż. 
znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia, z urządzeń (instalacji) wodno -
kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para?  
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że obecnie nie ma budynków nieużytkowanych. 
 
Pytanie 4 
Czy dla budynków wyłączonych z eksploatacji Zamawiający akceptuję zakres FLEXA tj.  pożar, bezpośrednie uderzenie 
pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego?  
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że obecnie nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.  
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
 
Pytanie 5 
Czy jakiekolwiek mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to jakiego rodzaj u 
jest to mienie, o jakiej wartości oraz czy znajduje się ono na podeście minimum 10 cm nad podłogą?  
 
Odpowiedź 
Poniżej poziomu gruntu, w pomieszczeniach, znajdują się materiały gospodarcze, medyczne i techniczne. Składowane 
są na regałach lub paletach. Ich wartość to ok. 150 000 zł.  
 
Pytanie 6 
Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych 
umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SI WZ 
lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności 
(prosimy informacje jakie to szkody oraz liczbę takich szkód) . 



 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nie wystąpiły takie szkody. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa  oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 
lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dokładnie opisał stan zabezpieczeń ppoż w Załączniku nr 1  do SIWZ. Ponadto każdy z Wykonawców ma 
możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych 
i nieruchomych, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem 
zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymaga ją telefonicznego uzgodnienia 
z Zamawiającym. 
 
Pytanie 8 
Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie 
zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. tomograf komputerowy) . 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny 
posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. tomograf komputerowy).  
 
Pytanie 9 
Prosimy o potwierdzenie, że  : 

a) ubezpieczony sprzęt elektroniczny  został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami 
atmosferycznymi i przepięciami. 

b) urządzenia te są  zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami  producentów sprzętu elektronicznego 
i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. 

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są : 
1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zaleceniami producenta. 
2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do 

awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz 
zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego . 

 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe informacje. 
 
Pytanie 10 
Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
losowych oraz sprzętu elektronicznego znajduje się w pomieszczeniu:  

a) o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu , 
b) wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe, 
c) czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego?  

 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, zgodnie z przyjętą w pytaniu numeracją:  

a) rozdzielnia główna i ups dla okulistyki 
b) nie 
c) tak, na sprzęt jednej firmy; sprzęt jest na wyposażeniu OIT  

 
Pytanie 11 
Prosimy o podanie wykazu sprzętu medycznego i elektronicznego, który ma zostać ubezpieczony w ramach 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk losowych. Powyższy wykaz powinien zawierać: rodzaj sprzętu, wartości i roku 
produkcji. W przypadku braku możliwości przekazania przedmiotowego wykazu prosimy o wykaz 15 -tu najdroższych 
wartości sprzętu elektronicznego medycznego i rok produkcji.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że może udostępnić powyższy wykaz w swojej siedzibie (Kraków, os. Na Skarpie 66). Termin 
udostępnienia danych wymaga telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.  
 



Pytanie 12 
Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do 
pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu 
przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych.  
 
Odpowiedź 
Proszę o odpowiedź. 
Zamawiający informuje, że pomieszczenia: Działu Diagnostyki Obrazowej (w tym tomografu komputerowego), OIT, 
Bloku Operacyjnego, Oddziałów: Okulistyki, Otolaryngologii, Noworodków dysponują niezależnymi systemami 
wentylacji i klimatyzacji, a wykonywane przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych.     
 
Pytanie 13 
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk losowych oraz sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie do 
zakresu ubezpieczenia zapisu: „wyłączone są szkody spowodowane w ubezpieczanym sprzęcie przez uszkodzony lub źle 
funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w 
sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może 
uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłącznie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę 
swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych 
(odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
 
Pytanie 14 
Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny są zaopatrzone w zapasowe systemy 
infrastrukturalne (przewody, kanały technologiczne, urządzenia podtrzymujące zasilanie, inne) na wypadek awarii, 
uszkodzenia, błędu człowieka lub innego stanu niepożądanego mogącego negatywnie wpłynąć na prawidłowość działania 
w/w urządzeń i sprzętu. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy w 
odniesieniu do szkód, których powstanie lub rozmiar był wynikiem braku systemu zapasowego. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt  elektroniczny są zaopatrzone 
w zapasowe systemy infrastrukturalne (dwa ups - y) na wypadek awarii, uszkodzenia, błędu człowieka lub innego stanu 
niepożądanego mogącego negatywnie wpłynąć na prawidłowość działania w/w urządzeń i sprzętu.  
 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
 
Pytanie 15 
Czy firmy zewnętrzne wykonujące usługi na rzecz szpitala posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że w Szpitalu funkcjonuje procedura zobowiązywania podwykonawców do przedłożenia 
zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz weryfikacji poprawności i ciągłości ochrony 
ubezpieczeniowej z tychże umów. 
 
Pytanie 16 
Agregaty prądotwórcze: 

a) jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych,  
b) na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo,  
c) czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej;  

 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że: 

a) Przeglądy agregatów wykonywane są raz do roku przez firmę zewnętrzną posiadającą stosowne uprawnienia; 
b) magazynowane paliwo wystarcza na  24 godziny pracy agregatów; 
c) agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej. 

 
Pytanie 17 
Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczeń, w których znajdują s ię rezonanse, 
tomograf, PET, aparat Spec/CT, Mobetron-Lin. 
 
  



Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że pomieszczenie tomografu jest zabezpieczone  przeciw pożarowo i p/ kradzieżowe z uwagi 
na  świadczenie usług medycznych całodobowo. 
 
Pytanie 18 
W nawiązaniu do pytania nr 17 – czy pomieszczenia, w których znajdują się w/w urządzenia  są wyposażone 
w klimatyzację i czy posiadają  oddzielne  awaryjne źródło zasilania. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że pomieszczenia, w których znajdują się w/w urządzenia  są wypos ażone w klimatyzację 
i  posiadają  oddzielne  awaryjne źródła zasilania. 
 
Pytanie 19 
Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiekolwiek inwestycje, budowy, 
remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace 
są lub będą prowadzone w okresie ubezpieczenia przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i 
jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezp ieczenia adekwatną do 
prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy 
o bliższe informacje); 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że obecnie trwa remont pawilonu A1 (Oddział Otolaryngologii, por adnia otolaryngologiczna 
dorosłych i dzieci, oddział Wewnętrzny I i III). 
Na czas prowadzenia robót teren prac jest wyłączony z użytkowania. 
Prace są i będą prowadzone w okresie ubezpieczenia przez podmioty trzecie zawodowo  trudniące się takimi pracami 
i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do 
prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku.  
 
Pytanie 20 
Prosimy o wykaz budynków, które znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków wraz z podaniem sum 
ubezpieczenia i lokalizacji budynków zabytkowych. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że pod nadzorem konserwatora zabytków znajduje się cały teren oraz budynki szpitala.  
 
Pytanie 21 
Prosimy o udostępnienie materiałów do oceny ryzyka – plan hydrantów i budynków, hydranty miejskie, Instrukcję 
Bezpieczeństwa Pożarowego, sposób sprawowania dozoru w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający opisał stan zabezpieczeń ppoż w Załączniku nr 1do SIWZ. Ponadto każdy z Wykonawców ma możliwość 
przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych 
i nieruchomych, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem 
zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z 
Zamawiającym. 
 
Pytanie 22 
Dla szkód z zakresu klauzuli miejsca ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 
2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Dodatkowo prosimy o dopisanie w treści klauzuli, że k lauzula ma 
zastosowania pod warunkiem spełnienia w takim miejscu minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń p -
pożarowych i p-kradzieżowych minimalnych określonych w OWU Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
 
Pytanie 23 
Klauzula towarów w urządzeniach chłodniczych: 

 Prosimy o informację, czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania 
leków? Jeśli tak to ile ich jest?  

 W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach?  

 Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach 
chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania? 

 Czy urządzenia podłączone są awaryjnie do agregatów prądotwórczych.  



 Czy w okresie ostatnich 5-ciu lat wystąpiły szkody z ryzyka towarów w urządzeniach chłodniczych i w jakiej 
wysokości. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że: 

 W Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze (lodówki) dedykowane do przechowywania leków i jest ich 23  szt. 

 Planowany jest zakup systemu monitorującego temperaturę  w urządzeniach chłodniczych  

 Nie jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach 
chłodniczych 

 Urządzenia podłączone są awaryjnie do agregatów prądotwórczych  

 W okresie ostatnich 5-ciu lat nie wystąpiły szkody z tego ryzyka.  
 
Pytanie 24 
Prosimy o potwierdzenie że w ramach klauzuli aktów terroryzmu nie będą pokryte szkody powstałe wskutek  

1) skażenia biologicznego, chemicznego, radioaktywnego 
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb 

i fałszywych alarmów  oraz 
3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego 

 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na 
działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem 
elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa 
komputerowego. 
 
Pytanie 25 
Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie będą pokrywane szkody 
powstałe w obiektach: 

a) wyłączonych z eksploatacji, 

b) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych 
obiektach. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach: 

 nieposiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,  

 tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,  

 użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

 wyłączonych z eksploatacji budynków przeznaczonych do rozbiórki.   
 
Pytanie 26 
Dla klauzuli szkód powstałych w maszynach elektrycznych (…) prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 
500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
 
Pytanie 27 
Klauzula samodzielnej likwidacji szkód prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie do tyczą ryzyka 
kradzieży zwykłej. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że klauzula samodzielnej likwidacji szkód nie dotyczy ryzyka kradzieży zwykłej. 
 
Pytanie 28 
Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia dla klauzuli szkód powstałych w maszynach elektrycznych (…) 
wyłączone zostają szkody: 
1. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą 

mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej, złącza; wyłączenie to obejmuje wszelkie linie 
elektryczne i teletechniczne zarówno nadziemne jak i podziemne,  

2. w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie, 
3. w okresie napraw i prób, 



4. w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań eksploatacyjnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obo wiązku badań było 
przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody,  

5. wskutek przyczyny mechanicznej, 
6. wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia,  
7. w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn i aparatów 

elektrycznych, 
8. wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej 

w rozdzielniach, 
9. we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach.  

 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że w ramach klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych / agregatów prądotwórczych 
ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 

 mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,  

 powstałe w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, chyba 
że neguje on swój obowiązek naprawy, 

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

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

 w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. 
 
Pytanie 29 
Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczenia w mieniu pracowników, mienia osób trzecich gotówki, wartości 
pieniężnych i dokumentów, pojazdów. 
 
Odpowiedź 
Intencją Zamawiającego było objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia osób trzecich z wyłączeniem: gotówki, wartości 
pieniężnych i pojazdów. 
 
Pytanie 30 
Prosimy w klauzuli kradzieży prostej (zwykłej) o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
 
Pytanie 31 
Prosimy o potwierdzenie, że przytoczone w SIWZ limity/sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko 
każdorazowo podlegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 32 
Prosimy o informację czy Zamawiający stosuje w posiadanych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 
wymagane przez producentów posiadanych urządzeń elektronicznych.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający stosuje w posiadanych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wymagane przez producentów 
posiadanych urządzeń elektronicznych. 
 
Pytanie 33 
Czy  Zamawiający akceptuję treść obligatoryjnej klauzuli włączenia do ubezpieczenia lamp elektronowych zapisaną 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ubezpieczyciela: 
 

Klauzula 502      Włączenie do ubezpieczenie lamp elektronowych 
Niniejszą klauzulą włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej lampy elektronowe. Odszkodowanie zostanie 
wypłacone do wartości rzeczywistej pozycji ustalonej na dzień wystąpienia szkody zgodnie z pkt. 1 -7 niniejszej 
klauzuli z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, ceł i opłat, jeżeli mają zastosowanie.  
1. Wartość rzeczywista: 

1) lamp rentgenowskich ze stacjonarną anodą w zestawie z pojedynczym kołpakiem oraz lamp 
rentgenowskich z wirującą anodą bez liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego;  

2) lamp elektronowych i rentgenowskich do radioterapii powierzchniowej i kontaktowej;  



3) lamp wzmacniacza video. 
 
Wiek (miesiące)                                Wartość rzeczywista w % wartości nowej 

< 18        100 
< 20        90 
< 23        80 
< 26        70 < mniej niż 
< 30        60 > więcej niż 
< 34        50 
< 40        40 
< 46        30 
< 52        20 
< 60        10 
> 60          0 
 

2. Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego.  
 
Wiek (miesiące)    Wartość rzeczywista w % wartości nowej 

< 33        100 
< 36        90 
< 39        80 
< 42        70 
< 45        60 
< 48        50 
< 51        40 
< 54        30 
< 57        20 
< 60        10 
> 60          0 

 
3. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z wirującą anodą i ołowiowym uszczelnieniem liczników ekspozycji 

dla sprzętu diagnostycznego. 
 

Liczba ekspozycji   Wartość rzeczywista w % wartości nowej 
< 10.000       100 
< 12.000       90 
< 14.000       80 
< 16.000       70 
< 19.000       60 
< 22.000       50 
< 26.000       40 
< 30.000       30 
< 35.000       20 
< 40.000       10 
> 40.000         0   
 

4. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich i innych elektronowych do głębokiej terapii. 
 
Okres użytkowania1)    Wiek1)    Wartość rzeczywista  
      (godziny)          (miesiące)     w % wartości nowej 

< 400    < 18     100 
< 500    < 22     90 
< 600    < 26     80 
< 700    < 30     70 
< 800    < 35     60 
< 900    < 40     50 
< 1.000    < 45     40 
< 1.100    < 50     30 
< 1.200    < 55     20 
< 1.300    < 60     10 
> 1.300    > 60         0 

 
5. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich dla sprzętu do badań materiałowych.  



 
Okres użytkowania                      wiek                        Wartość rzeczywista 
       (godziny)        (miesiące)    w % wartości nowej 

< 300     < 6     100 
< 380     < 8     90 
< 460     < 10     80 
< 540     < 12     70 
< 620     < 14     60 
< 700     < 16     50 
< 780     < 18     40 
< 860     < 20     30 
> 860     > 20     20 
 

1) Wartość rzeczywista określana jest na podstawie okresu użytkowania ( w godzinach) lub wieku 
(w miesiącach) - w przypadku ustalenia obu wielkości należy przyjąć niższą wartość rzeczywistą . 

 
6. Wartość rzeczywista kineskopów i lamp analizujących dla sprzętu TV. 

Po upływie 12 miesięcy użytkowania wartość rzeczywistą kineskopów i lamp analizujących zmniejsza się o 3% 
miesięcznie do minimum 20% wartości nowej. 
 

7. Wartość rzeczywista pozostałych typów lamp elektronowych.  
Dla pozostałych typów lamp elektronowych wartość rzeczywistą w dniu wystąpienia szkody określa się na 
podstawie danych dostarczonych przez dostawcę. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
 
Pytanie 34 
Czy  Zamawiający akceptuję treść obligatoryjnej klauzuli Warunki szczególne dotyczące tomografów komputerowych 
zapisaną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ubezpieczyciela:  

Klauzula 537       Warunki szczególne dotyczące tomografów komputerowych 
Niniejsza klauzulą wyłącza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku awarii 
pojedynczych elementów urządzenia, chyba że szkoda została spowodowana przez zdarzenie działające 
z zewnątrz na urządzenie lub ogień powstały wewnątrz urządzenia.  
W odniesieniu do lamp elektronowych w tomografach komputerowych, odszkodowanie zostanie wypłacone do 
wartości rzeczywistej uszkodzonej lampy, ustalanej na dzień wystąpienia szkody,  
z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, ceł i opłat, jeżeli mają zastosowanie. 
 
Określenie wartości rzeczywistej 
 
1. Dla lamp rentgenowskich 
z licznikiem czasu pracy        z licznikiem ekspozycji             Wartość rzeczywista  
pod wysokim napięciem      (lampy z wirującą anodą)    w % wartości nowej 
(lampy ze stacjonarną anodą)  
 
czas pracy w godzinach do:        ekspozycja do: 

400     10.000    100 
440     11.000    90 
480     12.000    80 
520     13.000    70 
600     15.000    60 
720     18.000    50 
840     21.000    40 
960     24.000    30 
1.080     27.000    20 
1.200     30.000    10 

 
2. Lampy elektronowe stabilizujące i regulujące 
Okres użytkowania (miesiące)   Wartość rzeczywista w % wartości nowej 

36         100 
39         90 
41         80 
44         70 



47         60 
49         50 
52         40 
55         30 
57         20 
60         10 

 
 

Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
 
Pytanie 35 
W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – ubezpieczenie dla mienia podczas prowadzenia prac budowlano 
– montażowych, w zakresie remontów lub adaptacji budynków, pomieszczeń – strona 3 SIWZ Załącznika nr 2 prosimy 
o potwierdzenie, że przedmiotowe rozszerzenie dotyczy klauzuli robót budowlano -remontowych – klauzula nr 16 SIWZ 
Załącznika nr 2. W przeciwnym wypadku prosimy o określenie jakie prace remontowe przewiduje Zamawiający w 
okresie ubezpieczenia (24 m-ce) oraz o określenie limitu odpowiedzialności. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że przedmiotowe rozszerzenie dotyczy klauzuli robót budowlano -remontowych – klauzula 
nr 16 SIWZ Załącznika nr 2. 
 
Pytanie 36 
Prosimy o określenie jakie środki obrotowe – powierzone mają być objęte ochroną ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że w ramach środków obrotowych ujęte są : leki, szczepionki, krew i materiały krwiopochodne, 
materiały jednorazowe, środki czystości, odczynniki, poście l. 
 
Pytanie 37 
Prosimy o uaktualnienie szkodowości z ubezpieczeń mienia na dzień bieżący. Stan w SIWZ wykazuje na dn. 30.06.2016 r. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że na  podstawie danych przedstawionych przez obecnego ubezpieczyciela może przedstawić 
stan szkodowości z ubezpieczeń mienia na dzień 31.07.2016r. W okresie od 30.06.2016r. do 31.07.201 6r. żadne szkody 
nie wystąpiły. 
 
Stan na koniec sierpnia Zamawiający jest w stanie przedstawić na podstawie własnych danych. Zamawiający informuje, 
że w dniu 1.08.2016 zgłosił do ubezpieczyciela szkodę (uszkodzenie bronchoskopu) o wartości 882,44 zł (data powstania 
szkody - 5.07.2016r.). 
 
Pytanie 38 
Prosimy w klauzuli terroryzmu o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 000 zł (lub inna propozycja 
Zamawiającego). 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
 
Pytanie 39 
Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczenia klauzuli ataku elektronicznego.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
 
Pytanie 40 
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 
Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie.  
 
  



Pytanie 41 
W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie liczby i wysokości rezerw. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, na  podstawie danych przedstawionych przez obecnego ubezpieczyciela (stan szkodowości 
z ubezpieczeń mienia na dzień 31.07.2016r), że nie  ma założonych rezerw.  
 
Pytanie 42 
Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ma być sprzęt medyczny?  
Jeżeli tak, prosimy o wykaz jednostkowy wraz z podaniem  roku produkcji oraz wartości.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ochroną ma być obj ęty także sprzęt 
medyczny. Zamawiający informuje, że może udostępnić wykaz w swojej siedzibie (Kraków, os. Na Skarpie 66). Termin 
udostępnienia danych wymaga telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.  
  
Pytanie 43 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka topnienia mas śniegu lub lodu w wysokości 100  000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego . 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 44 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podniesienia się wód gruntowych w wysokości 100  000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego . 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
 
Pytanie 45 
W odniesieniu do ryzyka dewastacji prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności z 250  000,00 zł na 100 000,00 zł.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 46 
W odniesieniu do definicji kradzieży zwykłej, prosimy o dodanie zapisu:  
„ Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem , że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie 
po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody.” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
Ponadto Zamawiający zaznacza, że zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SIWZ – Projekt umowy dla Pakietu 1 § 8 ust. 2: 
„Ubezpieczający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni zawiadomić policję o każdej szko dzie jaka 
mogła powstać wskutek przestępstwa”. 
 
Pytanie 47 
Prosimy o modyfikację treści klauzuli aktów terroryzmu poprzez dodanie następującego wyłączenia odpowiedzialności:  
„Szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego lub reakcji nuklearnej„  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 48 
W odniesieniu do klauzuli aktów terroryzmu, prosimy o potwierdzenie, że w ramach szkód wynikających 
z promieniowania jądrowego oraz skażenia radioaktywnego zakresem ochrony objęte będą wyłącznie szkody 
polegające na skażeniu radioaktywnym w wyniku uwolnienia się materiałów promieniotwórczych ze sprzętu 
medycznego znajdującego się w szpitalu wskutek zniszczenia sprzętu w wyniku innego zdarzenia objętego zakresem 
ochrony. 
 
  



Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że w ramach klauzuli aktów terroryzmu Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe 
w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej 
prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, za które uważa 
się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia 
publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych 
lub społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie 
substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowan e atakiem 
elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.  
 
Pytanie 49 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na dwa powyższe pytania prosimy o przeniesienie klauzuli aktów terroryzmu do 
katalogu klauzul fakultatywnych.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 50 
Prosimy o przeniesienie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji z katalogu klauzul obligatoryjnych do 
zakresu preferowanego 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 51 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe prosimy o akceptację zapisu: „ Ochrona ubezpieczeniowa zostaje 
zachowana dla szkód powstałych w budynkach i budowlach oraz w znajdującym się w nic h mieniu, pod warunkiem że 
mienie to było wyłączone z eksploatacji nie dłuższej niż 30 dni. „  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
Ponadto Zamawiający informuje, że obecnie nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.  
 
 Pytanie 52 
Klauzula przepięć- prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 250 000 PLN  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 53  
Klauzula błędu w obsłudze- prosimy o wyłączenie klauzuli w odniesieniu do sprzętu  elektronicznego oraz medycznego 
ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 54 
Prosimy o przesunięcie klauzuli ataku elektronicznego z zakresu klauzul obligatoryjnych do zakresu klauzul 
preferowanych. Tego rodzaju zakres ochrony jest standardowo wyłączony z umów reasekuracyjnych i stanowi duże 
obciążenie dla Wykonawcy który klauzule powinien wycenić i przyjąć na tak zwany własny zachowek wobec czego 
poddaje się pod rozwagę cenę za klauzulę w stosunku do ilości punktów jakie można uzyskać za jej zaoferowanie. 
Wobec tego korzystnym również dla Zamawiającego byłoby przesunięcie tego rodzaju klauzuli do zak resu klauzul 
preferowanych.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
W przytoczonej klauzuli limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi jedynie 50.000 zł, zatem Zamawiający nie 
podziela obaw i argumentów przytoczonych w pytaniu. 
 
Pytanie 55 
Jakie remonty i naprawy Zamawiający planuje we wnioskowanym okresie ubezpieczenia,  czy będą to również prace, 
remonty, które będą wymagały  pozwolenia na budowę ?  
 



Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że obecnie trwa remont pawilonu A1 (Oddział Otolaryngologii, poradnia otolaryngologiczna 
dorosłych i dzieci, oddział Wewnętrzny I i III). Ponadto Zamawiający planuje wykonać termomodernizację oraz 
przebudowę pomieszczeń szpitala. 
 
Pytanie 56 
Prosimy o określenie PML lub wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli 
są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących. Prosimy o wskazanie, która to lokalizacja.  
 
Odpowiedź 
Największa lokalizacja szpitala znajduje się w Krakowie, os. Na Skarpie 66  i 67. Wartość budynków wraz z mieniem 
znajdującym się tam stanowi ok. 97% sumy ubezpieczenia. 
 
Pytanie 57 
Czy w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu  są również linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego 
mienia powyżej 1000m? (jeżeli tak, to jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia). 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych oddalonych od ubezpieczonego mienia 
powyżej 1000m. 
 
Pytanie 58 
Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk znajduje się  na terenach zalewowych lub zagrożonych 
powodzią? Jeśli tak, prosimy wskazać lokalizację oraz wartość mienia tam się znajdującego . 
 
Odpowiedź 
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ znajduje się na terenie wyniesionym na w wysokość 200 m n. p .m., co 
widać na zaznaczonej na poniżej mapie izohipsie. 
Oddalony jest od Wisły o ok.2,5 km w linii prostej. 
 

 
Źródło: http://www.wysokosc.mapa.info.pl/ 
 
Ponadto zgodnie z informacją Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa teren Szpital Specjalistyczny 
im. Stefana Żeromskiego SPZOZ nie znajduje się w strefie zalewowej. 
 

http://www.wysokosc.mapa.info.pl/


 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://planowanie.um.krakow.pl/bppzoom/index.php?ID=104 
 
Pytanie 59 
Czy w okresie ostatnich 20 lat mienie Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia zostało dotknięte szkodą w wyniku 
powodzi lub wskutek podniesienia się wód gruntowych? Jeśli tak, prosimy wskazać lokal izację oraz wartość mienia tam 
się znajdującego. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą prawdopodobnie doszło do takiego zdarzenia podczas 
ostatniej wielkiej powodzi, która miała miejsce w Krakowie w 2009 lub 2010 roku. Nastąpiło wówczas zalanie magazynu na 
skutek cofki z urządzeń kanalizacji miejskiej - Nowej Huty, prawdopodobnie na kwotę kilkunastu tysięcy złotych. Z uwagi 
jednak na długi horyzont czasowy dotyczący pytania (20 lat) oraz rotacje personelu w tym okresie, Zamawiający nie jest 
w stanie udzielić precyzyjnej odpowiedzi na powyższe pytanie. 
 
Pytanie 60 
Proszę o wprowadzenie limitu w klauzuli składowania w wysokości 10  000,00 PLN.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie 
 
Pytanie 61 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 
lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje,  zgodnie z danymi wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ, że budynki miały przeglądy w  2015-
2016 roku.  
Zamawiający dokładnie opisał stan zabezpieczeń ppoż w Załączniku nr 1 do SIWZ. Ponadto każdy z Wykonawców ma 
możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych 
i nieruchomych, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem 
zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z 
Zamawiającym. 
 
Pytanie 62 
Prosimy o potwierdzenie, że: 
a) ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami 
atmosferycznymi i przepięciami. 
b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i 
urządzeń zabezpieczających i alarmowych. 
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są : 
1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zaleceniami producenta. 
2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatycz ne urządzenia do 
awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom 
producenta sprzętu elektronicznego. 
 

http://planowanie.um.krakow.pl/bppzoom/index.php?ID=104


Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 63 
Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu medycznego w wysokości:  
Dla sprzętu o wartości jednostkowej poniżej 200.000 zł: 500 zł  
Dla sprzętu o wartości jednostkowej w przedziale: 200.001 – 500.000 zł: 1.000 zł 
Dla sprzętu o wartości jednostkowej w przedziale: 500.001 – 2.000.000 zł: 3.000 zł 
Dla sprzętu o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000 zł: 5.000 zł  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 64 
Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiekolwiek inwe stycje, budowy, 
remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?  
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że obecnie trwa remont pawilonu A1 (Oddział Otolaryngologii, poradnia otolaryngologiczna 
dorosłych i dzieci, oddział Wewnętrzny I i III). W lokalizacjach, gdzie obecnie trwa remont nie prowadzi się działalności.  
 
Pytanie 65 
Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej 
niż 1 000,00 PLN.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 66 
Proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/pustostany? Jeżeli 
tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że obecnie nie ma budynków nieużytkowanych.  
 
Pytanie 67 
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 
Zamawiający nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączać z eksploatacji jakiekolwiek budynki. 
 
Pytanie 68 
Czy w chwili obecnej trwają na terenie szpitala jakiekolwiek inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje. Czy 
teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 64. 
 
Pytanie 69 
Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone 
do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem 
lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie czy posiadają stały dozór, w jaki 
sposób są zabezpieczone ppoż, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?  
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nie ma posiada takich budynków  
 
Pytanie 70 
Agregaty prądotwórcze: 
a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych,  
b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo,  
c/ czy agregaty działają automatycznie w przypadku zaniku energii elektrycznej.  



 
Odpowiedź 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 16. 
 
Pytanie 71 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ będą miały zastosowanie przepisy prawa 
oraz Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią 
OWU. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezp ieczyciela, to mają 
zastosowanie chyba że, Zamawiający włączył je do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.  
 
Odpowiedź 
Wszystkie zamawiane rodzaje ubezpieczeń zawierane będą na bazie zapisów ustawowych, postanowień SIWZ oraz 
wskazanych przez Wykonawcę w ofercie ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, z korektami stosownymi do 
przyjętego odpowiednio do oferowanego Pakietu w Formularzu ofertowym - w Załączniku nr 4a lub 4b do SIWZ zakresu 
ubezpieczenia. Klauzule i warunki szczególne zawarte w ofercie mają pierwszeństwo nad ogólnymi warunkami 
ubezpieczenia. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w SIWZ 
i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej.  
 
Pytanie 72 
Prosimy o możliwość skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 12 miesięcy tj. od dnia 01.11.2016 r. – 
31.10.2017 r.  
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o możliwość wprowadzenia następujących zapisów:  
 
„Klauzula wypowiedzenia umowy: 
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela z zachowaniem 2 -
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, przy czym 
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:  
1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w 

Umowie Ubezpieczenia, 
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego, 
3. Zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk 

ubezpieczeniowych, 
4. Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następującym przypadku, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw 

oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju 
ubezpieczenia, za pierwsze 9 miesięcy ochrony przekroczy 50 %.” 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 73 
Prosimy o przekazanie danych szkodowych aktualnych na koniec sierpnia 2016 lub w przypadku braku takiej możliwości 
na koniec lipca 2016, obejmujących możliwie najdłuższy okres polisowy.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że na  podstawie danych przedstawionych przez obecnego ubezpieczyciela może przedstawić 
stan szkodowości z ubezpieczeń mienia na dzień 31.07.2016r. W okresie od 30.06.2016r. do 31.07.201 6r. żadne szkody 
nie wystąpiły. 
 
Stan na koniec sierpnia Zamawiający jest w stanie przedstawić na podstawie własnych danych. Zamawiający informuje, 
że w dniu 1.08.2016 zgłosił do ubezpieczyciela szkodę (uszkodzenie bronchoskopu) o wartości 882,44 zł (data powstania 
szkody - 5.07.2016r.). 
 
Pytanie 74 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez 
Ubezpieczyciela lustracji obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?  
 
Odpowiedź 
Każdy z Wykonawców ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo 
wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka 
i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej  przeprowadzenia wymagają 
telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
  



Pytanie 75 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w ramach prowadzonych remontów,  modernizacji i inwestycji są 
i czy będą prowadzone prace niebezpieczne pożarowo. Jeśli tak, to  prosimy o wskazanie gdzie będą prowadzone i jakie 
dokładnie będą to prace? Czy Zamawiający dysponuje wewnętrznymi procedurami odnośnie prowadzenia prac 
pożarowo niebezpiecznych? 
 
Odpowiedź 
W ramach prowadzonych remontów, modernizacji i inwestycji nie  będą prowadzone prace niebezpieczne pożarowo . 
 
Pytanie 76 
Prosimy o załączenie do SIWZ wykazu mienia per lokalizacja, uwzględniającego rodzaj mienia, rok produkcji oraz sumy 
ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie widzi możliwości załączenia takich danych do SIWZ z uwagi na objętość materiału.  Każdy z Wykonawców 
ma możliwość zapoznania się z wykazem mienia w siedzibie Zamawiającego po telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym 
terminu. Ponadto, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 56, Zamawiający informuje, że na jwiększa lokalizacja szpitala 
znajduje się w Krakowie, os. Na Skarpie 66 i 67. Wartość budynków wraz z mieniem znajdującym się tam stanowi ok. 
97% sumy ubezpieczenia. 
 
Pytanie 77 
W przypadku braku możliwości przedstawiania na tym etapie postępowania wykazu mienia prosimy o podanie informacji 
o pięciu najdroższych pojedynczych środkach trwałych, które są przedmiotem ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia 
od wszystkich ryzyk oraz o pięciu najdroższych pojedynczych środkach trwałych, które są przedmiotem ubezpieczenia 
w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
medycznym. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że może udostępnić powyższy wykaz w swojej siedzibie (Kraków, os. Na Skarpie 66). Termin 
udostępnienia danych wymaga telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
5 najdroższych pozycji środków trwałych (zakres: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)  
Cały wykaz mienia objętego ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk został przedstawiony 
w Załączniku nr 7 do SIWZ – wykaz sprzętu elektronicznego. 
Poniżej Zamawiający przedstawia 5 najdroższych pozycji z w/w załącznika, uszeregowanych wg wartości w sposób 
malejący: 

Nr inwentarzowy Nazwa Wartość brutto Rok produkcji 

802/122/684 Wielorzędowy tomograf komputerowy z podstacjami 2 122 519,89 zł 2014 

802/047/683 Aparat cyfrowy RTG kostno-płucny  929 914,64 zł 2014 

802/080/904 ZESTAW DO VIDEOENDOSKOPII HDTV Z WYPOSAŻENIEM 463 065,09 zł 2015 

802/075/622 Aparat ultrasonograficzny VOLUSON E8 332 000,00 zł 2011 

802/047/619 Aparat RTG z ramieniem C Ziehm Solo s/n 50472 313 200,00 zł 2011 

 
Pytanie 78 
Dotyczy: A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – zakres ubezpieczenia: ryzyko naporu śniegu lub lodu.  
Prosimy o doprecyzowanie zakresu odnośnie ryzyk naporu śniegu lub lodu o możliwość ograniczenia odpowiedzialności 
następującymi postanowieniami: 
„Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody do których doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien 
dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych 
lub drzwiowych - o ile obowiązek ich konserwacji  lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 
chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody;  wyłączenie to nie dotyczy szkód 
w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najętych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 
nie należało dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa powyżej i jeżeli Ubezpieczający 
lub Ubezpieczony do dnia  powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich 
wiedział i posiada dowody , że wzywał wynajmującego do ich usunięcia.”  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 79 
Dotyczy: A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych.  



Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności w stosunku do automatycznie ubezpieczanego mienia z 20% wartości 
łącznej sumy ubezpieczenia rocznego okresu ubezpieczenia na 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia rocznego 
okresu ubezpieczenia nie więcej niż 10 mln zł. 
 
Jednocześnie prosimy o wykreślenie ostatniego zdania tj. „Postanowień niniejszej klauzuli dotyczącej obowiązku 
rozliczania wysokości składki nie stosuje się, jeżeli wzrost wartości mienia nie przekroczył 2.000.000 zł w rocznym 
okresie ubezpieczenia”. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 80 
Dotyczy: A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – klauzula nowych miejsc 
Prosimy o skrócenie okresu do 30 dni w zakresie powiadamiania Ubezpieczyciela o nowych lokalizacjach. Prosimy 
o wprowadzenie limitu na pojedynczą lokalizację w wysokości 10 mln zł.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że obecnie nie planuje prowadzenia działalności w nowych lokalizacjach.  
 
Pytanie 81 
Dotyczy: A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – klauzula przepięć. 
Prosimy o wprowadzenie do treści klauzuli zdania: 

1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze 
stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, 
przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach 
przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.  

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% min 1 000 zł w każdej szkodzie. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
 
Pytanie 82 
Dotyczy: A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – klauzula ubytku wartości środków obrotowych w urządzeniach 
chłodniczych 
Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / urządz eń 
klimatyzacyjnych. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 83 
Dotyczy: A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji 
Prosimy o informację czy Ubezpieczony posiada mienie, które jest wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 
dni. Czy w ciągu okresu ubezpieczenia planuje wyłączyć mienie z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni?  
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że obecnie nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji. Zamawiający nie planuje w ciągu 
okresu ubezpieczenia wyłączyć mienie z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.  
 
Pytanie 84 
Dotyczy: A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – klauzula robót budowlano-remontowych 
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wys. 1000 zł 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy w wnioskowanej formie i kwocie . 
 
Pytanie 85 
Dotyczy: A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych / agregatów 
prądotwórczych - Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wys. 5% szkody nie mniej niż 
300,- zł 
 
  



Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy w wnioskowanej formie i kwocie . 
 
Pytanie 86 
Dotyczy: B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – klauzula nowych miejsc 
Prosimy o skrócenie okresu do 30 dni w zakresie powiadamiania Ubezpieczyciela o nowych lokalizacjach. Prosimy 
o wprowadzenie limitu na pojedynczą lokalizację w wysokości 10 mln zł.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że obecnie nie planuje prowadzenia działalności w nowych lokalizacjach.  
 
Pytanie 87 
Dotyczy: B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – klauzula ataku elektronicznego 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 88 
Dotyczy: B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
Czy Ubezpieczony dopuszcza wprowadzenie klauzuli urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego o poniższej 
treści: 
„Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko 
wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej klauzuli środki 
chłodzące: hel, azot i inne gazy lub substancje chłodzące nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.  
Koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku 
z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda 
w sprzęcie. 
Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, 
kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie , 
o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.”  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
Zamawiający dodatkowo zaznacza, że jądrowy rezonans magnetyczny nie jest przedmiotem ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk (Szpital nie posiada takiego mienia).  
 
Pytanie 89 
Dotyczy: B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie: 
- dla sprzętu o wartości pow. 500.000 tyś zł – 5% szkody min 1 000 zł 
- dla pozostałego sprzętu - 500 zł 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy w wnioskowanej formie i kwocie . 
 
Pytanie 90 
Dotyczy: C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania 
mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń 
zdrowotnych 
 
Prosimy o zredagowanie definicji pracownika, zgodnie z poniższym iż w przypadku gdy pracownik wyko nuje czynności 
w ramach zleconych im działań w innym podmiocie leczniczym, to odpowiedzialność za te działania przejmuje podmiot 
przyjmujący na praktykę/staż itp. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
Zamawiający jednak zaznacza, że jego intencją jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej za 
pracowników w granicach odpowiedzialności ustawowej Szpitala, nie zaś odpowiedzialność umowna. 
 



Pytanie 91 
Dotyczy: C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania 
mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń 
zdrowotnych 
 
Prosimy o dodanie poniższej klauzuli doprecyzowującej zakres ochrony:  
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako 
ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego  
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerz yć 

zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z działalnością 
podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego.  

2. Za uczestnika badania w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się osobę, która bierze udział w badaniu klinicznym, 
przyjmując badany produkt leczniczy lub znajdując się w grupie kontrolnej.  

3. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii komisji bioetycznej właściwej dla 
koordynatora badania klinicznego oraz otrzymaniu zgody Ministra Zdrowia jeszcze przed rozpoczęciem badania. 
Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów, a także brak uzyskania wpisu badania przed jego rozpoczęciem 
do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK) skutkuje, jako ważny powód, rozwiązaniem umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

4. Ubezpieczyciel, w zakresie wskazanym w niniejszej klauzuli, nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za które jego 
odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień OWU oraz dodatkowo za  szkody: 

1) objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora; rozszerzenie 
zakresu ubezpieczenia niniejszą klauzulą nie stanowi również ubezpieczenia nadwyżkowego nad 
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza  i sponsora; 

2) podlegające zaspokojeniu z innej, zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, także w 
sytuacji, gdy szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia w innej umowie, jednak nie może być pokryta z 
uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej, lub uprawniony nie zgłosił stosownego roszczenia z takiej 
umowy ubezpieczenia; 

3) powstałe w wyniku wadliwego uzyskania świadomej zgody uczestnika badania, w tym również uzyskania 
świadomej zgody niezgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne.  

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 92 
Dotyczy: C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania 
mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń 
zdrowotnych 
 
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód polegających na czystej stracie finansowej, w tym w związku z 
wykonywaną usługą, pracą lub dostarczanym produktem. Limit odpowiedzialności 30.000 zł.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 93 
Dotyczy: C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania 
mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń 
zdrowotnych 
 
Prosimy o dodanie definicji wypadku ubezpieczeniowego i zmianę definicji szkód na następujące:  
 
wypadek ubezpieczeniowy – powstanie szkody 
 
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 nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
  



Pytanie 94 
C.3 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź z aniechania 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
Prosimy o zredagowanie definicji pracownika, zgodnie z poniższym, iż w przypadku gdy pracownik wykonuje czynności 
w ramach zleconych im działań w innym podmiocie leczniczym, to odpowiedzialność za te działania przejmuje podmiot 
przyjmujący na praktykę/staż itp. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
Zamawiający jednak zaznacza, że jego intencją jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej za 
pracowników w granicach odpowiedzialności ustawowej Szpitala, nie zaś odpowiedzialność umowna. 
 
Pytanie 95 
C.3 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
 
Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższej klauzuli, doprecyzowującej zakres ochrony ubezpieczeniowej:  
Klauzula „Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki 
szpitalnej lub zakładowej: 
1. Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom 

trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową.  
2. Poza wyłączeniami określonymi w OWU Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody: 

1) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP,  
2) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków 

psychotropowych, narkotyków, 
3) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty, 
4) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,  
5) spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia,  
6) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką lub innym 

dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania,  
7) wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków 

aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) 
dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy 
, jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody, 

8) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu 
kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego 
używaniem, 

9) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości,  
10) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego,  
11) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, 

zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu.” 
  
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
Pytanie 96 
C.3 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
 
Prosimy o dodanie definicji wypadku ubezpieczeniowego i zmianę definicji szkody na następującą oraz wykreślenie 
definicji szkody rzeczowej: 
 
wypadek ubezpieczeniowy – świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego, 
w wyniku którego została wyrządzona szkoda. 
 
szkoda – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub  rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści 
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie). 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.  
 
  



Pytanie 97 
Dotyczy: A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  oraz B: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk - Klauzula restytucji – prosimy o zmianę zapisów klauzuli na 
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony może skorzystać 
z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia, za uprzednią zgodą Ubezpieczyciela. 
Sporządzony przez ten podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 7 dni 
roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi. Klauzula ma zastosowanie w przypadku, gdy skorzystanie z pomocy 
podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia jest niezbędne do zapobieżenia zwiększenia rozmiarów 
szkody.  
W pozostałych sytuacjach skorzystanie z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia wymaga 
uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. 
 
Pytanie 98 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.09.2016r  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.  
 
 
 
 
 
 
Powyższe zmiany nie powodują zmiany ogłoszenia. 
 
Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia. 


