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       Grudziądz, dnia 16.11.2018 r. 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

ZP- 3218/18 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu  
na lata 2019-2021, z uwzględnieniem  ubezpieczeń komunikacyjnych (4 części)  (znak sprawy: 
K/1/PN/18). 
 
 

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań 
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi: 

 
 
1. Prosimy o wykaz budynków wraz z następującymi informacjami: 
 
- rok budowy budynku, 
- stan techniczny budynku, dachu i instalacji, 
- konstrukcja ścian, dachu, pokrycia, 
- informacja uŜytkowany/nieuŜytkowany, 
- jednostkowa suma ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Ubezpieczeniu podlegać będą wszystkie budynki i budowle będące w uŜytkowaniu Szpitala, a ich dane 
techniczne są ujęte w ksiąŜkach obiektów budowlanych, dostępnych do wglądu w Dziale Remontowo – 
Eksploatacyjnym (dotyczy 33 budynków i budowli). 
 
2. Prosimy o wykaz jednostkowy budynków i budowli wykazany jako przedmiot ubezpieczenia w 
grupie 1-2 KŚT oprócz nakładów inwestycyjnych wraz z opisem konstrukcji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Ubezpieczeniu podlegać będą wszystkie budynki i budowle będące w uŜytkowaniu Szpitala, a ich dane 
techniczne są ujęte w ksiąŜkach obiektów budowlanych, dostępnych do wglądu w Dziale Remontowo – 
Eksploatacyjnym (dotyczy 33 budynków i budowli). 
 
3. Prosimy o informację czy w najbliŜszym czasie planowane są jakieś inwestycje budowlane, jeśli 
tak to jakie i kiedy. 
4. Prosimy o informację, czy Zamawiający ma juŜ plany inwestycyjne na lata objęte postępowaniem 
przetargowym ? Jeśli tak, to proszę podać jakie. 
 



2 

Odpowiedź na pytania nr 3 i 4: 
W najbliŜszych latach planuje się rozbudowę zaplecza garaŜowo – warsztatowego dla karetek, 
budowę wiaty rozładunkowej oraz dobudowę dwóch szybów windowych przy bloku łóŜkowym. 
Pozostałe prace remontowo – modernizacyjne realizowane będą w istniejącej kubaturze. 
 
5. Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na 
terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? 
Czy teren prac jest/będzie wyłączony z uŜytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? 
Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub 
konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? 
Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Aktualnie realizowany jest remont modernizacyjny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którego 
zakończenie planowane jest na I kwartał 2019 roku.  W kolejnych latach będą realizowane zadania 
remontowo – inwestycyjne zgodnie z planami rocznymi, w większości dotyczące istniejącej kubatury. 
Nie planujemy wyłączenia jakiejkolwiek działalności leczniczej Szpitala w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, które są i będą prowadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Szpital 
zleca roboty budowlane wyłącznie wykonawcom posiadającym aktualne polisy ubezpieczenia OC. 
Wykonywane prace nie mają negatywnego oddziaływania na mienie Szpitala lub osób trzecich. 
 
6. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki/budowle 
przeznaczone do rozbiórki. 
 
Odpowiedź na pytania nr 6: 
Potwierdzamy, iŜ do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki lub budowle przeznaczone do 
rozbiórki. 
 
7. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki/budowle wyłączone z 
eksploatacji na okres dłuŜszy niŜ 30 dni. 
 
Odpowiedź na pytania nr 7: 
Potwierdzamy, iŜ do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki lub budowle wyłączone z 
eksploatacji na okres dłuŜszy niŜ 30 dni. 
 
8. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieuŜytkowane / pustostany? JeŜeli tak to 
proszę o ich wskazanie oraz podanie wartości, wartości mienia się w nich znajdującego lub wyłączenie 
ich z ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Odpowiedź na pytania nr 8: 
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieuŜytkowanych lub  stanowiących pustostany. 
 
9. Prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje mieniem wyłączonym z eksploatacji, jeśli tak 
to: 

a. czy mienie podlega stałemu dozorowi lub jest objęte alarmem antywłamaniowym, 
b. czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania i zakonserwowane, 
c. czy wszystkie instalacje są zakonserwowane, 
d. jakie są zabezpieczenia ppoŜ. 
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Odpowiedź na pytania nr 9: 
Zamawiający nie dysponuje mieniem wyłączonym z eksploatacji. 
 
10.Jeśli Zamawiający posiada budynki nieuŜytkowane / pustostany i zgłasza je do ubezpieczenia, 
prosimy o dodanie poniŜszego zapisu: 

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach 
wyłączonych z uŜytkowania przez okres dłuŜszy niŜ 30 dni. Przez wyłączenie z uŜytkowania 
strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek 
aktywności z nim związanej. Za zgodą Zakładu Ubezpieczeń ochrona w odniesieniu do takich 
obiektów moŜe być udzielana przez okres dłuŜszy niŜ 30 dni od wyłączenia obiektu z uŜytkowania, 
pod warunkiem Ŝe spełnione są łącznie następujące warunki: 
1-maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 
2-teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 
3-gaśnice oraz inne instalacje ppoŜ. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie 
i gotowe do uŜycia, 
4-z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne 
ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub 
przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia." 

 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Nie dotyczy. 
 
11.Czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki i budowle z zuŜyciem technicznym większym 
niŜ 50% ? JeŜeli tak to prosimy o podanie adresów lokalizacji, okoliczności wpływających na obecny 
stan techniczny, dotychczasowy okres, w którym obiekty pozostają w takim stanie technicznym 
(zuŜycie większe niŜ 50%), planów właściciela lub zarządcy w przedmiocie istotnej poprawy stanu 
technicznego. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Nie. 
 
12.Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 20 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły 
szkody powodziowe? Czy występuje zagroŜenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o 
podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte 
szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich 
szkodach. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Nie wystąpiły szkody powodziowe i nie występuje  zagroŜenie powodziowe. 
 
13.Czy w ostatnich 30 latach miały miejsce szkody (niezaleŜnie od posiadania bądź nie umowy 
ubezpieczenia) w wyniku powodzi lub podniesienia się wód gruntowych - jeśli tak, prosimy o: 
podanie roku, lokalizacji (adresu), wartości i przedmiotu szkody; łączną wartość poniesionych 
wydatków (kosztów, szkód, nakładów finansowych lub rzeczowych) bezpośrednio związanych z 
takimi szkodami lub zagroŜeniami ich powstania, w tym wydatki na zapobieŜenie, na ratunek 
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zagroŜonego mienia i na uprzątnięcie po takich szkodach, wprowadzenie stosownego limitu 
odpowiedzialności oraz fr. redukcyjnej, info jakie działania zostały powzięte po szkodach tego 
rodzaju. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Nie wystąpiły. 
 
14.Prosimy o informację czy lokalizacje w których Zamawiający prowadzi działalność są naraŜone na 
powódź oraz czy były dotknięte powodzią od 1997 roku. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Nie są naraŜone na powódź i nigdy nie były dotknięte powodzią. 
 
15. Klauzula aktów terrorystycznych - prosimy o potwierdzenie Ŝe ochroną w ramach tej klauzuli nie 

są objęte szkody : 
„a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 
chemicznych lub biologicznych; 
b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skaŜenia radioaktywnego 
c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w 
wyniku działania wirusów komputerowych 

 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe w ramach klauzuli aktów terrorystycznych nie są objęte szkody wskazane 
w treści pytania. 
 
16. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zawartego Części 1 zamówienia oraz 

klauzulach: terroryzmu i sabotaŜu, strajków, rozruchów i zamieszek , :. 
-skaŜenia biologicznego lub chemicznego 
- działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, 
- demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz 
- innych aktów nie mających podłoŜa politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, 
rasowego. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie proponowanych przez wykonawcę wyłączeń do 
treści klauzul wskazanych w pytaniu i jednocześnie potwierdza, Ŝe w ramach tych klauzul nie są objęte 
szkody wskazane w treści pytania nr 13. 
 
17. Wnosimy o zastąpienie treści klauzuli sabotaŜu, strajków, rozruchów i zamieszek oraz klauzuli 

terroryzmu klauzulami o treści:  
Klauzula strajków, zamieszek i rozruchów. 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, Ŝe: 

1. Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody w 
ubezpieczonym mieniu spowodowane : 

1) działaniem grupy pracowników w celu wymuszenia Ŝądań ekonomicznych 
lub politycznych, 
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2) działaniem prawomocnych władz, zapobiegającym lub próbującym zapobiec 
sytuacjom określonym w pkt. 1) lub teŜ mającym na celu złagodzenie ich 
następstw, 

3) działaniem grupy osób biorących udział w zamieszkach lub rozruchach 
4) działaniem prawomocnych władz mającym na celu stłumienie zamieszek / 

rozruchów lub zminimalizowanie następstw takich zamieszek. 
2. Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) wynikające ze stałej lub czasowej   utraty kontroli nad mieniem wskutek 
jego zajęcia, zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze, 

2) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek 
bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku/budowli przez jakąkolwiek 
osobę trzecią, 

3) będące pośrednim następstwem szkód w mieniu 
z zastrzeŜeniem, Ŝe Zakład Ubezpieczeń nie jest zwolniony na podstawie pkt.1) i 2) z 
odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie mienia, powstałe przed stałą lub czasową 
utratą kontroli nad mieniem. 

3. Limit odpowiedzialności 2.000.000,00 zł. 
Franszyza redukcyjnej w wysokości: 5 % naleŜnego odszkodowania, nie mniej niŜ 
5.000 zł 

Klauzula Terroryzmu 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, Ŝe: 
1. Za opłatą dodatkowej składki rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek 

aktów terrorystycznych. 
2. Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek: 

1) skaŜenia biologicznego, radioaktywne lub chemicznego 
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, 

strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz 
3) innych aktów nie mających podłoŜa politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, 

etnicznego, rasowego. 
3. limit odpowiedzialności :   2.000.000.00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności  Zakładu 

Ubezpieczeń na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjnej w wysokości: 5 % naleŜnego odszkodowania,  nie mniej niŜ 5.000 zł 

 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zastąpienie wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ klauzul 
terroryzmu oraz sabotaŜu, strajków, rozruchów i zamieszek klauzulami zaproponowanymi przez 
wykonawcę. 
 
18. JeŜeli solary znajdują się wśród przedmiotów ubezpieczenia prosimy o podanie łącznej wartości 

solarów zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zamawiający nie posiada solarów. 
 
19. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada spalarnie odpadów medycznych. Jeśli tak to 

prosimy o podanie informacji odnośnie zabezpieczeń przeciwpoŜarowych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Nie posiada. 
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20. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe jeŜeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba Ŝe 
Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ (dotyczy wyłączeń 
przedmiotowych oraz zakresowych). 

21. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy 
prawa oraz OWU wykonawcy. JeŜeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, Ŝe Zamawiający włączył je 
do zakres ubezpieczenia w SIWZ. 

22. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania 
mają przepisy prawa oraz ogólne i szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU i klauzule) 
Wykonawcy. JeŜeli OWU i klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba Ŝe Zamawiający włączył je 
do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

 
Odpowiedź na pytania nr 20, 21 i 22: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe w odniesieniu do umów, które zostaną zawarte w wyniku 
przeprowadzonego postępowania w sprawach nieuregulowanych w tych umowach, jak równieŜ w 
załącznikach do nich (w tym takŜe w SIWZ) będą miały zastosowanie: 
1) przepisy prawa, w szczególności: 

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 
r. poz. 1986 ze zm), 

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U.. z 2018 r. poz. 1025, 
1104,1629) i 

c) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej   
(tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r., poz. 999, 1000, 1669, 1170). 

2) wskazane w ofercie Ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (OWU) wykonawcy lub 
wykonawców, z którymi podpisane zostaną umowy zawarte w wyniku przeprowadzonego 
postępowania. 

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, Ŝe ma zastosowanie treść przewidziana przez Zamawiającego 
w załączniku do SIWZ (Istotne postanowienia umowy): Wszelkie postanowienia zawarte w SIWZ lub 
umowie będą miały pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami proponowanych przez 
Wykonawcę Ogólnych (Szczególnych) Warunków Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych. 
Ograniczenia wynikające ze stosowanych przez Wykonawcę w Ogólnych (Szczególnych) Warunków 
Ubezpieczenia klauzul dodatkowych będą miały zastosowanie tylko w sytuacji, w której wynika to 
wprost z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 2 do umowy. 
 
23. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe ryzyko katastrofy budowlanej nie dotyczy budynków w złym stanie 

technicznym i/lub przeznaczonych do rozbiórki. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający informuje, Ŝe katastrofa budowlana (zgodnie z regulacją prawa budowlanego) będzie 
miała zastosowanie do wszelkich ujętych w przedmiocie ubezpieczenia obiektów lub ich części. W 
odniesieniu do budynków w złym stanie technicznym i / lub przeznaczonych do rozbiórki aktualne 
pozostają informacje ujęte w odpowiedziach na pytania 6, 7 i 8. Dodatkowe regulacje dotyczące 
klauzuli budowlanej zostały ujęte zmienionym pkt 2.3.5.1 Sekcji C Załącznika nr 1 do SIWZ – więcej 
informacji zawarte jest w odpowiedzi na pytanie 110. 
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24. Zwracamy się z wnioskiem o przekazanie Wykonawcom informacji na temat ryzyka w zakresie: 
 
a) czy kompleks jest podzielony na strefy poŜarowe, jakie są odporności ogniowe ścian, drzwi, bram 
poŜarowych/ opis sposobu wydzielenia. 
b) jaka jest wartość głównych segmentów szpitala wydzielonych poŜarowo (z podziałem na wartość 
budynku, urządzeń, środków obrotowych; 
c) wskazanie, gdzie jest zgromadzona największa wartość mienia; 
 
Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Podział na strefy ogniowe jest odzwierciedlony w dokumentacji znajdującej się  w dyspozycji Szpitala i 
będącej do wglądu u Inspektora ds. Ochrony PrzeciwpoŜarowej. 
Jednocześnie odnosząc się do wymienionego w odp. na pytanie 103 mienia o największej wartości 
Zamawiający informuje, iŜ wskazane: 

� w poz. 1, 4, 8, 9 mienie znajduje się  w bloku „B” I piętro prawe skrzydło  
� w poz. 2, 3  mienie znajduje się  w bloku „O” II piętro skrzydło południowe  
� w poz. 5  mienie znajduje się  w bloku „C” I piętro prawe skrzydło  
� w poz. 6 mienie znajduje się  w bloku „D” II pi ętro lewe  skrzydło  
� w poz. 7 mienie znajduje się  w bloku „B” I piętro lewe skrzydło  
� w poz. 10 mienie znajduje się  w bloku „D” II pi ętro prawe skrzydło  

 
25. Czy Zamawiający jest w posiadaniu planu sytuacyjnego - rozmieszczenia celem określenia PML 

(najwyŜszej wartości mienia), jeśli tak, prosimy o dołączenie do SIWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 25: 
Zamawiający nie dysponuje takim planem. 

 
26. Proszę o wskazanie jak przebiega podział na strefy ogniowe. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 26: 
Podział na strefy ogniowe jest odzwierciedlony w dokumentacji znajdującej się  w dyspozycji Szpitala i 
będącej do wglądu u Inspektora ds. Ochrony PrzeciwpoŜarowej. 
 
27. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wszystkie zabezpieczenia przeciwpoŜarowe są zgodne z wymogami 

ppoŜ. oraz Ŝe są sprawne i podlegają okresowym badaniom sprawności zgodnie z przepisami. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 27: 
Zamawiający potwierdza. 
 
28. Prosimy o informację, czy wszystkie budynki w których znajduje się ubezpieczane mienie lub 

budynki/budowle zgłoszone do Ubezpieczenia posiadają aktualny protokół z okresowego 
(pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego zgodnie z poniŜszym 
oświadczeniem. 

„Oświadczam, Ŝe mienie znajdujące się w lokalizacji wskazanej we wniosku o ubezpieczenie jest 
zabezpieczone w następujący sposób*): 
1. Obiekty budowlane są wyposaŜone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu 
występującego zagroŜenia i są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest 
potwierdzone stosownymi protokółami. 
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2. Obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, 
wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu 
technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, 
normach technicznych oraz według wskazań producenta. 
3. Drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagroŜonej 
lub objętej poŜarem i są naleŜycie oznakowane. 
4. Minimalna odległość materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się 
nagrzewać do temp. przekraczającej 100oC (w tym punktów oświetleniowych, instalacji grzewczych, 
innych) oraz linii kablowych o napięciu 1kV i wyŜszym, przewodów uziemiających, przewodów 
odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego, wynosi co najmniej 0,5 
m, 
5. Stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem poŜarowym (cięcie, spawanie, 
zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, 
np. roboty remontowo- budowlane. Prace te podlegają właściwej kontroli (nie dotyczy prac 
prowadzonych w lokalach mieszkalnych) 
6. Uzyskano pozwolenie na uŜytkowanie obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia". 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28: 
Szpital zapewnia wszystkie wymagane prawem przeglądy okresowe stanu technicznego budynków i 
budowli będących w jego uŜytkowaniu zgodnie z zawartym w pytaniu oświadczeniem. 
 
29. Prosimy o informację nt. zastosowanych zabezpieczeń p.poŜ. oraz czy mienie jest zabezpieczone 

czujkami detekcji poŜaru, prosimy o wskazanie ich lokalizacji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 29: 
Budynki Szpitala są zabezpieczone przeciwpoŜarowo zgodnie z obowiązującymi przepisami, a 
szczególności są wyposaŜone w hydranty, gaśnice, klapy dymowe, oznakowanie i oświetlenie 
ewakuacyjne, ręczny i automatyczny system sygnalizacji poŜaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, przy 
czym system automatycznego ostrzegania o poŜarze jest połączony z Państwową StraŜą PoŜarną. 
Lokalizacja czujek poŜarowych i centrali p.poŜ. znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentacji 
będącej do wglądu w Dziale Elektroenergetyki. 
 
30. Prosimy o potwierdzenie Ŝe Zamawiający stosuje procedury na prace niebezpieczne pod 

względem poŜarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w 
przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane oraz, Ŝe 
prace te podlegają właściwej kontroli. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 30: 
Zamawiający zleca wykonywanie prac poŜarowo niebezpiecznych wyłącznie wykonawcom stosującym 
właściwe procedury i zabezpieczenia. 
 
31. Czy na terenie obiektów znajdują się miejsca, które są zabezpieczone przeciwpoŜarowo inaczej 

niŜ całość, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający specjalnej 
wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, poŜar, tryskacze lub inne, jakie ? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 31: 
W Szpitalu nie występują takie miejsca. 
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32. Czy w budynkach są wyznaczone miejsca do palenia tytoniu i jak są zabezpieczone? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 32: 
Na terenie całego Szpitala obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Jedynym wyjątkiem są 
dwa oddziały psychiatryczne, gdzie zainstalowane są specjalne kabiny do stosowania terapii 
nikotynowej. 
 
33. Jaki jest system dozoru /ochrony obiektów , w tym na zewnątrz pod kątem ochrony przed 

ewentualnymi aktami wandalizmu i graffiti? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 33: 
Szpital dysponuje pracownikami ochrony zatrudnionymi w systemie całodobowym oraz monitoringiem 
wizyjnym obejmującym zarówno teren zewnętrzny jak i wnętrza budynków. 
 
34. Prosimy o opis zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych dla ubezpieczanych pomieszczeń. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 34: 
Mienie podlegające ubezpieczeniu jest przypisane osobistej odpowiedzialności personelu. Ponadto 
stosowane są zabezpieczenia w postaci zamków mechanicznych oraz systemu elektronicznej kontroli 
dostępu do pomieszczeń. Większość ciągów komunikacyjnych z dostępem do pomieszczeń objęta jest 
systemem monitoringu wizyjnego. 
 
35. Wnosimy o szczegółową informację nt. środków zabezpieczenia sprzętu elektronicznego w 

szczególności medycznego przed przepięciami i innymi szkodami elektrycznymi. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 35: 
Zasilanie elektronicznego sprzętu medycznego realizowane jest z zastosowaniem filtrów 
przepięciowych, a w przypadku urządzeń do nadzoru kardiologicznego lub do intensywnej terapii 
poprzez transformatory separacyjne. Urządzenia diagnostyczne szczególnie wraŜliwe na zakłócenia 
sieci elektrycznej wyposaŜone są w ups-y on line. 
 
36. Wnosimy o podanie częstotliwości archiwizacji danych na kopiach zapasowych w formie 

elektronicznej oraz miejsca/ sposobu ich przechowywania. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 36: 
Archiwizacja jest wykonywana w sposób ciągły, przyrostowy. Dane strategiczne są zlokalizowane w 
dwóch niezaleŜnych serwerowniach w oddzielnych budynkach. Kopie zapasowe na nośnikach 
magnetycznych są przechowywane w sejfie zlokalizowanym w dziale IT oraz w kasie szpitala. 
 
37. Wnosimy o potwierdzenie, Ŝe sprzęt elektroniczny konserwowany jest na bieŜąco zgodnie z 

zaleceniem/ instrukcją producenta. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 37: 
Zamawiający potwierdza. 
 
38. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt wymagający zainstalowania 

urządzeń klimatyzacyjnych. Jeśli tak, prosimy o wskazanie co to za sprzęt, jaka jest jego wartość 
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oraz potwierdzenie, Ŝe urządzenia klimatyzacyjne są sprawne i naleŜycie konserwowane zgodnie 
z instrukcją i zaleceniami producentów. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 38: 
Tak, jest to przede wszystkim sprzęt  elektroniczny, którego sprawna praca wymaga utrzymania 
odpowiedniego przedziału temperatur, o wartości ok. 25 mln złotych. Zamawiający potwierdza, Ŝe 
urządzenia klimatyzacyjne są sprawne i naleŜycie konserwowane.  
 
39. Prosimy o wskazanie czy pomieszczenia Zamawiającego - są wynajmowane innym firmom, jeśli 

tak to prosimy o podanie rodzaju prowadzonej w nich działalności. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 39: 
Tak, Zamawiający wynajmuje pomieszczenia pod prowadzenie kwiaciarni, zakładu fryzjerskiego,  
świadczenie usług medycznych (gabinet lekarski) pomieszczenie z bankomatem, działalność handlową 
(sklep). 
 
40. Czy zgłoszono do ubezpieczenia dzieła sztuki - jeśli tak prosimy o ich wskazanie i podanie 

jednostkowej sumy ubezpieczenia oraz potwierdzenie , Ŝe suma ubezpieczenia została ustalona na 
podstawie wyceny rzeczoznawcy. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 40: 
Nie zgłoszono do ubezpieczenia dzieł sztuki. 
 
41. Wnioskujemy o wydłuŜenie terminu oględzin do 3 dni roboczych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 41: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydłuŜenie terminu na dokonanie oględzin po szkodzie z 2 dni 
roboczych do 3 dni roboczych. 
 
42. Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego. 
43. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - prosimy o wykaz przedmiotów ubezpieczenia z 

określeniem wartości jednostkowej KB lub O oraz roku produkcji. Prosimy o informację czy 
telefony telefony komórkowe są ujęte w wartości sprzętu przenośnego ? 

44. Prosimy o wykaz jednostkowy sprzętu medycznego będącego przedmiotem ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytania 42, 43 i 44: 
Intencją Zamawiającego jest posiadanie ochrony dla całości mienia w grupach KŚT zadeklarowanych 
do ubezpieczenia, bez konieczności sporządzania odrębnych wykazów. Jest to rozwiązanie dotychczas 
praktykowane przez Zamawiającego. 
 
45. Prosimy o informacje jakie rodzaje mienia stanowią środki obrotowe o łącznej wartości 150 mln 

PLN? Prosimy o wskazanie wartości dla poszczególnych grup. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 45: 
Wg stanu na dzień 30.09.2018 r. mienie stanowiące środki obrotowe to materiały  - 2.573.876,72 zł; 
towary – 886.976,54 zł; naleŜności 170.292.306,20 zł; środki na rachunkach i w kasie – 433.189,64 zł 
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W związku z powyŜszymi wyjaśnieniami w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji C w tabeli ujętej 
w punkcie 2.5.1. zmienia się wartość sumy ubezpieczenia, limitu odpowiedzialności dla l. 
porządkowej 10. (środki obrotowe) wykreślając dotychczasową wartość w kwocie 150 288 185,13 zł i 
zastępując ją następującą wartością: 3 460 853,26 zł. 
 
46. Prosimy o modyfikacje klauzuli Klauzula włączenia Szkód powstałych w wyniku 

zanieczyszczenia lub skaŜenia poprzez wykreślenie zapisu pkt b "czy teŜ do stanowiących 
własność Ubezpieczonego lub będących w jego posiadaniu gruntów." 

47. KI. włączenia szkód powstałych w wyniku zanieczyszczenia lub skaŜenia - wnosimy o 
wykreślenie klauzuli w całości lub wykreślenie zapisu : „ bez względu na to czy odnoszą się do 
składników majątku zgłoszonych do ubezpieczenia, czy teŜ do stanowiących własność 
Ubezpieczonego lub będących w jego posiadaniu gruntów." 

48. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe klauzula szkód powstałych w wyniku zanieczyszczenia lub skaŜenia 
dotyczy zanieczyszczenia lub skaŜenia będącego następstwem wypadku ubezpieczeniowego 
objętego zakresem ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytania 46, 47 i 48: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe klauzula szkód powstałych w wyniku zanieczyszczenia lub skaŜenia 
dotyczy zanieczyszczenia lub skaŜenia będącego następstwem wypadku ubezpieczeniowego objętego 
zakresem ubezpieczenia. Jednocześnie informuje, Ŝe jednym z załoŜeń ochrony w ramach tej klauzuli 
jest moŜliwość pokrycia poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów usunięcia, neutralizacji lub 
oczyszczenia z substancji niebezpiecznych nie tylko składników mienia zadeklarowanych do 
ubezpieczenia, ale takŜe gruntów stanowiących własność lub będących w posiadaniu Ubezpieczonego. 
Z tego teŜ względu Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie z treści klauzuli odwołań do takich 
gruntów. 
 
49. Prosimy o uaktualnienie informacji o szkodowości wg stanu na dzień 15-10-2018r. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 49: 

Roszczenia z ubezpieczeń mienia (AR), OC i komunikacyjnych 
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego  w Grudziądzu 

2009r. 
− OC komunikacyjne – 2 szkody wypłacone – 9 757 zł 

− AC – 4 szkody wypłacone – 22 056 zł 

− NNW komunikacyjne – 1 szkoda wypłacona – 300 zł 

− OC Szpitala (ogólne) – szkoda wypłacona – 1 683,64 zł 

2010r. 
− OC komunikacyjne – 5 szkód wypłaconych – 28 934 zł 

− AC – 2 szkody wypłacone – 26 307 zł 

− AR – 1 szkoda wypłacona – 1 821 zł 

− OC Szpitala (świadczeniodawcy) -1 szkoda wypłacona – 40 000 zł 

2011r. 
− OC komunikacyjne – 3 szkód wypłaconych – 7 921 zł 

− AC – 2 szkody wypłacone 7 831 zł 

− OC Szpitala (lekarzy, farmaceutów, personelu słuŜby zdrowia) – 2 szkody wypłacone – 
4 677,85 zł 

2012r. 



12 

− OC komunikacyjne – 6 szkód wypłaconych – 79 646 zł 

− AC – 3 szkody wypłacone – 30 982 zł 

− OC Szpitala ((świadczeniodawcy) – 2 szkody wypłacone – 77 000 zł 

− OC Szpitala(lekarzy, farmaceutów, personelu słuŜby zdrowia) – 1 szkoda wypłacona – 618,56 
zł 

2013r. 
− OC komunikacyjne – 2 szkody wypłacone – 1 339 zł, rezerwa na 6 000 zł 

− AC – 2 szkody wypłacone – 10 752 zł 

− OC Szpitala (świadczeniodawcy) – 3 szkody wypłacone – 367 209,27 zł 

− OC Szpitala (lekarzy, farmaceutów, personelu słuŜby zdrowia) – 1 szkoda wypłacona – 
334 921, 88 zł 

2014r. 
− OC Szpitala (lekarzy, farmaceutów, personelu słuŜby zdrowia) – 1 szkoda wypłacona – 

30 556,59 zł 

− OC Szpitala (podmiotu leczniczego) – 4 szkody wypłacone – 14 943,70 zł 

− OC Szpitala (ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych) – 1 szkoda 
wypłacona – 51 500 zł 

2015r. 
− AC – 1 szkoda wypłacona 5 880 zł 

− OC Szpitala (lekarzy, farmaceutów, personelu słuŜby zdrowia) – 1 szkoda wypłacona - 56 130 
zł 

− OC Szpitala (podmiotu leczniczego) – 2 szkody wypłacone – 22 856, 30 zł 

− OC Szpitala (świadczeniobiorcy) – 1 szkoda wypłacona – 35 838 zł 

− AR – 1 szkoda wypłacona -  1 726,30 zł 

2016r. 
− OC komunikacyjne – 2 szkody wypłacone - 6 351 zł 

−  OC Szpitala (lekarzy, farmaceutów, personelu słuŜby zdrowia) – 1 szkoda wypłacona – 
114 439,85 zł 

− OC Szpitala (podmiotu leczniczego) – 3 szkody wypłacone -  38 099 zł 

− OC Szpitala (świadczeniodawcy) – 1 szkoda wypłacona – 21 000 zł 

− AR – 3 szkody wypłacone – 5 790,06 zł 

2017r. 
− AC – 1 szkoda wypłacona – 16 951 zł 

− OC Szpitala (podmiotu leczniczego) – 1 szkoda wypłacona – 7 500 zł 

− OC Szpitala (świadczeniodawcy) – 1 szkoda wypłacona – 110 000 zł 

− AR – 1 szkoda wypłacona – 1 124,13 zł 

2018r. 
− OC komunikacyjne – 1 szkoda wypłacona – 22 944 zł 

− AC – 1 szkoda wypłacona – 4 022 zł 

− AR – 1 szkoda wypłacona – 837,13 zł 

− OC Szpitala (ogólne) -1 szkoda wypłacona – 2 000 zł 

− OC Szpitala (podmiotu leczniczego) - 1 szkoda wypłacona - 400 000 zł 

− OC Szpitala (świadczeniodawcy) - 1 szkoda wypłacona – 102 192 zł 
 

Wykaz rezerw 
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Ryzyko Kwota rezerwy 
OC Szpitala (lekarzy, farmaceutów, personelu słuŜby zdrowia) 2 000 zł 
OC Szpitala (lekarzy, farmaceutów, personelu słuŜby zdrowia) 30 435,64 zł 
OC Szpitala (lekarzy, farmaceutów, personelu słuŜby zdrowia) 20 000 zł 
OC Szpitala (lekarzy, farmaceutów, personelu słuŜby zdrowia) 40 000 zł 
OC Szpitala (lekarzy, farmaceutów, personelu słuŜby zdrowia) 6 710 zł 
OC Szpitala (świadczeniodawcy) 57 343 zł 
OC Szpitala (świadczeniodawcy) 57 800 zł 
OC Szpitala (świadczeniodawcy) 231 000 zł 

Renty 

Ryzyko Nr renty Wypłacona kwota ZałoŜona rezerwa 
OC Szpitala (świadczeniodawcy) RR2018030711681 85 349,00 zł 5 136,00 zł 
OC Szpitala (lekarzy, farmaceutów, 
personelu słuŜby zdrowia) 

RR2018030709213 183 677,00 zł 101 779,20 zł 

OC Szpitala (lekarzy, farmaceutów, 
personelu słuŜby zdrowia) 

3018087 69 111,27 zł 0,00 zł 

RAZEM 338 137,27 zł 106 915,20 zł 
 
50. Czy zakres ubezpieczenia mienia wskazany w SIWZ jest zakresem identycznym jak w 

dotychczasowych polisach zawartych w ostatnim postępowaniu przetargowym ? JeŜeli nie - 
wskazanie róŜnic i szkód, które zostały zgłoszone z ryzyk dotychczas nieobjętych ochroną, a 
wnioskowanych w bieŜącym postępowaniu. Wskazanie równieŜ franszyz i ich wysokości w 
zakresie ostatniego postępowania przetargowego. Wskazanie jaki okres obejmowało ostatnie 
postępowanie przetargowe (1 rok, 2 lata etc) ? 

51. Prosimy o informacje czy zaprezentowana szkodowość odpowiada wnioskowanemu zakresowi 
ubezpieczenia.  JeŜeli nie, prosimy o podanie pełnej szkodowości uwzględniającej wnioskowany 
zakres. 

 
Odpowiedź na pytania nr 50 i 51: 
Zakres ubezpieczenia określony w SIWZ jest zbliŜony do posiadanego aktualnie przez Zamawiającego 
w ramach umów zawartych w następstwie poprzednio prowadzonego postępowania na ubezpieczenie 
mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu 
(z włączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych). Podstawowa róŜnica polega na wydzieleniu części 4 
uwzględniającej odrębne, dedykowane ubezpieczenia terroryzmu, oparte na wordingu LMA 3030. 
ZbliŜone do funkcjonujących w aktualnych umowach ubezpieczenia są takŜe poziomy franszyz 
wskazanych w SIWZ. Zamawiający nie posiada danych na temat szkód z ryzyk dotychczas nieobjętych 
ochroną, a wnioskowanych w bieŜącym postępowaniu, aczkolwiek, ze względu na kwestie wskazane w 
zdaniach poprzedzających, ich poziom jest marginalny, o ile w ogóle wystąpiły. 
 
52. Prosimy o zgodę na skrócenie okresu trwania zamówienia w części 1, 2, 3 i 4 do jednego roku to 

jest od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 52: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na skrócenie okresu trwania zamówienia w części 1, 2, 3 i 4 do 
jednego roku. Termin realizacji zamówienia określony w ogłoszeniu o zamówieniu został określony na 
36 miesięcy, co takŜe pokrywa się z dotychczasową praktyką Zamawiającego w odniesieniu do 
zawierania ubezpieczeń. 
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53. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyŜsze pytanie, prosimy o zgodę na skrócenie okresu 

trwania zamówienia w części 1, 2, 3 i 4 do dwóch okresów rozliczeniowych, to jest od 01-01-
2019 r. do 31-12-2020 r. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 53: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na skrócenie okresu trwania zamówienia w części 1, 2, 3 i 4 do dwóch 
okresów rozliczeniowych, to jest od 01-01-2019 r. do 31-12-2020 r.. Termin realizacji zamówienia 
określony w ogłoszeniu o zamówieniu został określony na 36 miesięcy, co takŜe pokrywa się z 
dotychczasową praktyką Zamawiającego w odniesieniu do zawierania ubezpieczeń. 
 
54. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyŜsze pytania, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na 

wprowadzenie dla wszystkich ubezpieczeń klauzuli wypowiedzenia: 
KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu 
rozliczeniowego, z zastrzeŜeniem, Ŝe Ubezpieczyciel moŜe tego dokonać wyłącznie z waŜnych 
powodów. Do waŜnych powodów naleŜą wyłącznie:  

1) wyłudzenie lub próba wyłudzenia odszkodowania (stwierdzone prawomocnym orzeczeniem 
sądu),  

2) przestępstwo popełnione przy zawieraniu lub wykonywaniu umowy (stwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem sądu), 

3) wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy; Wysoka szkodowość rozumiana jest jako 
stosunek wypłaconych odszkodowań i załoŜonych rezerw szkodowych z poszczególnych 
ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy za poszczególne 
ubezpieczenia): 
a) za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony  przekraczająca 40% - dla pierwszego 
okresu rozliczeniowego, 
b) za okres 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego roku ochrony 
przekraczająca 40% - dla drugiego okresu rozliczeniowego, 

4) wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany jest 
Ubezpieczający/Ubezpieczony; Powód ten musi być potwierdzony przez Ubezpieczyciela 
odpowiednim oświadczeniem zawierającym uzasadnienie faktyczne dla realizacji niniejszej 
przesłanki uprawniającej do wypowiedzenia umowy (w tym, np. określenie sposobu ustalenia  
szkodowości w danym segmencie, wskazanie odstępstw od poziomu szkodowości w okresach 
poprzedzających, itp.) 

5) pogorszenie warunków reasekuracyjnych; Powód ten musi być potwierdzony przez 
Ubezpieczyciela odpowiednim oświadczeniem zawierającym uzasadnienie faktyczne dla 
realizacji niniejszej przesłanki uprawniającej do wypowiedzenia umowy (w tym, np. 
określenie wpływu zmian warunków posiadanej ochrony reasekuracyjnej na moŜliwość 
utrzymania warunków umowy ubezpieczenia w kolejnym okresie, itp.). 

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie moŜe być w Ŝadnym razie 
uwaŜane za waŜny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niŜ 
powyŜszy trybie. 
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w Ŝadnym wypadku nie staje się 
naleŜna i/lub wymagalna. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 54: 
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Zamawiający przewidział moŜliwość rozwiązania umów zawartych w niniejszym postępowaniu 
publicznym. Została ona uregulowana w § 6 projektu umowy odnoszącego się do kaŜdej z czterech 
części zamówienia. Ubezpieczający moŜe dokonać takiego wypowiedzenia bez względu na przyczynę, 
natomiast Ubezpieczyciel wyłącznie z waŜnych powodów wskazanych w treści tego paragrafu, tj. ze 
względu na przekroczenie wskazanego współczynnika szkodowości i zmianę umowy reasekuracyjnej w 
zakresie uniemoŜliwiającym realizację umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania 
publicznego. W opinii Zamawiającego przesłanki te w sposób wystarczający chronią interes 
wykonawcy. Z tego teŜ względu Zamawiający nie godzi się na poszerzenie tego katalogu o przesłankę 
wysokiej szkodowości w branŜy (która ma niedookreślony charakter), jak równieŜ przesłanki 
zaistnienia przestępstw określonych prawomocnym wyrokiem sądu (jako, Ŝe ich zmaterializowanie się 
jest bardzo mało prawdopodobne, gdyŜ na chwilę obecną Zamawiający nie ma wiedzy o takich 
okolicznościach, a czas trwania procedury sądowej prowadzącej do wydania prawomocnego 
orzeczenia jest dość długi). Co do czasu trwania okresu wypowiedzenia to Zamawiający musi 
zabezpieczyć sobie czas wystarczający na przeprowadzenie ewentualnego postępowania publicznego 
na wybór ubezpieczyciela, a zaproponowany okres 3 miesięcy jest na to zbyt krótki. 
Reasumując: Zamawiający pozostawia regulacje dotyczące wypowiedzenia umowy, wskazane w § 6 
czterech projektów umów (dla kaŜdej części zamówienia), wyraŜając jednocześnie zgodę na skrócenie 
okresu wypowiedzenia z 5 miesięcy do 4 miesięcy, jak równieŜ wyraŜając zgodę na zmianę 
współczynnika szkodowości z 80% do 50% (zgodnie z aktualnie stosowanymi zasadami). 
 
W związku z powyŜszym, w treści Załącznika nr 2 do SIWZ w przypadku projektu umowy odnoszącej 
się do kaŜdej części Zamówienia wykreśla się dotychczasową treści § 6 ust. 2 i zastępuje 
następującą: 
„Umowa moŜe zostać rozwiązana przez Zamawiającego i Wykonawcę przed upływem terminu, na 
który została zawarta, za 4-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec I lub II 
okresu rozliczeniowego, przy czym Wykonawca moŜe wypowiedzieć umowę jedynie w przypadkach 
określonych w Kodeksie cywilnym, a takŜe z waŜnych powodów, za które uznaje się wyłącznie: 

a) zmianę umowy reasekuracyjnej w zakresie uniemoŜliwiającym realizację niniejszej umowy 
oraz 

b) sytuację, w której wysokość współczynnika szkodowości przekroczy: 
− w I okresie rozliczeniowym – 50%, przy czym przez współczynnik szkodowości rozumie się 

stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz załoŜonych rezerw na niewypłacone 
odszkodowania w I okresie rozliczeniowym do składki przypisanej za I okres rozliczeniowy, 

− w II okresie rozliczeniowym – 50%, przy czym przez współczynnik szkodowości rozumie się 
stosunek łącznej sumy wypłaconych odszkodowań oraz załoŜonych rezerw na niewypłacone 
odszkodowania w I i II okresie rozliczeniowym do łącznej składki przypisanej za I i II okres 
rozliczeniowy.” 

 
Pytania do Sekcji D, Część nr 2 Zamówienia 
 
55. Prosimy o wykreślenie w punkcie 1.2 Postanowień ogólnych zapisu: 

Ubezpieczonym jest Zamawiający, a takŜe podwykonawcy Zamawiającego, i dalsi podwykonawcy 
o ile obowiązek wskazania ich jako ubezpieczonych wynika z umów zawartych przez 
Ubezpieczającego i w zakresie wynikającym z tych umów oraz pracownicy Zamawiającego, w 
związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową na bazie Umowy i pozostającymi w 
związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością. 
Zastosowany zapis jest nieakceptowalny ze względu na nieokreślony krąg ubezpieczonych. 
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Odpowiedź na pytanie nr 55: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z treści cytowanego zapisu SIWZ fragmentu „a takŜe 
podwykonawcy Zamawiającego, i dalsi podwykonawcy o ile obowiązek wskazania ich jako 
ubezpieczonych wynika z umów zawartych przez Ubezpieczającego i w zakresie wynikającym z tych 
umów”. Regulacja pkt.1.2. po zmianach byłaby zatem następująca: „W ramach ubezpieczeń 
wymienionych w pkt 1.1. ubezpieczającym jest Zamawiający, a Ubezpieczonym jest Zamawiający oraz 
pracownicy Zamawiającego, w związku ze szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową na bazie 
Umowy i pozostającymi w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością.” Katalog 
ubezpieczonych po tej zmianie jest juŜ określony. 
 
W związku z powyŜszym, w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową 
treści pkt. 1.2. i zastępuje następującą: 
„W ramach ubezpieczeń wymienionych w pkt 1.1. ubezpieczającym jest Zamawiający, a 
Ubezpieczonym jest Zamawiający oraz pracownicy Zamawiającego, w związku ze szkodami objętymi 
ochroną ubezpieczeniową na bazie Umowy i pozostającymi w związku z prowadzoną przez 
Zamawiającego działalnością.” 
 
56. Prosimy o wykreślenie w punkcie 1.6.7 Postanowień ogólnych ostatniego zdania: 

PowyŜszy zapis odnosi się równieŜ do naruszenia obowiązku zgłaszania zwiększenia lub zmiany 
ryzyka oraz naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 56: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie z treści cytowanego zapisu SIWZ zdania wskazanego w 
treści pytania. 
 
W związku z powyŜszym, w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową 
treści pkt. 1.6.7. i zastępuje następującą: 
„JeŜeli w umowie, ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja za 
niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, warunkach ubezpieczenia w postaci ograniczenia 
lub odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy 
niedopełnienie obowiązku miało bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody i 
w zakresie nie większym niŜ stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub 
zwiększenie się szkody lub uniemoŜliwiło oszacowanie rozmiarów szkody.” 
 
57. Prosimy o modyfikację definicji klauzuli czystych strat finansowych (punkt 3.1.5 Postanowień 

ogólnych) na: 
czysta strata finansowa - uszczerbek majątkowy niebędący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 57: 
Zamawiający częściowo wyraŜa zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę, ze względu na to, 
iŜ w Sekcji D funkcjonują pojęcia szkody osobowej (nie szkody na osobie) i szkody rzeczowej. 
Definicja czystej straty finansowej w punkcie 3.1.5. po zmianie będzie następująca „czysta strata 
finansowa - szkoda niebędąca szkodą osobową ani szkodą rzeczową”. 
 
Jednocześnie, w związku z nieprawidłową numeracją punktów 3.1.5. – 3.1.8. (stanowiących 
podpunkty w ramach punktu 1.8.) zmienia się ich numerację na odpowiednio 1.8.5. – 1.8.8. 
W treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową treści pkt. 3.1.5. (po 
zmianie pkt. 1.8.5) i zastępuje następującą: 
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„czysta strata finansowa - szkoda niebędąca szkodą osobową ani szkodą rzeczową” 
 

58. Prosimy o modyfikację definicji pracownika (punkt 3.1.7 Postanowień ogólnych) na: 
pracownik - osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy 
cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę 
cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się takŜe praktykanta, staŜystę lub 
wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy; 

 
Odpowiedź na pytanie nr 58: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na modyfikację definicji pracownika. Jednocześnie, zgodnie z 
odpowiedzią na pytanie 57 numer tego punktu ulega zamianie na 1.8.7. 
 

59. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyŜsze pytanie, prosimy o wyjaśnienie intencji tak 
szerokiej definicji pracownika oraz wskazanie, Ŝe nie jest intencją Zamawiającego, aby 
Wykonawca rezygnował z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało ubezpieczonemu 
wobec osób wykonujących prace zlecone w ramach działalności gospodarczej z tytułu wyrządzonej 
szkody. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 59: 
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe nie jest jego intencją ograniczanie przysługującego ubezpieczycielowi 
prawa regresu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne. ZaleŜy mu 
jednak na tym, aby prawo regresu ubezpieczyciela nie miało zastosowania w odniesieniu do osób 
fizycznych współdziałających z Zamawiającym w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych 
(samozatrudnienie) i osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o dzieło, w szczególności 
lekarzy oraz innych osób uczestniczących w realizacji świadczeń zdrowotnych / medycznych, bez 
względu na podstawę współpracy z Zamawiającym. 
 
60. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 1.9 Postanowień ogólnych: 

Z: Do Części nr 2 zamówienia będą miały zastosowanie klauzule w brzmieniu określonym w 
Sekcji G niniejszej SIWZ: 
Na: Do Dobrowolnego  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą oraz Dobrowolnego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z 
prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem wskazanymi w Części nr 2 zamówienia będą 
miały zastosowanie klauzule w brzmieniu określonym w Sekcji G niniejszej SIWZ: 
 

Odpowiedź na pytanie nr 60: 
Zamawiający wyjaśnia, iŜ nie ma potrzeby wprowadzania wnioskowanej przez wykonawcę zmiany, 
jako Ŝe wynika ona wprosi z regulacji pkt. 1.7. Sekcji C SIWZ. 
 
61. Prosimy o dodanie w zapisie 3.1.1.8. mówiącym o ochronie dla szkód powstałych w wyniku 

wykonywania zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej 
doprecyzowania: 
jeśli są udzielana w przypadku w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, 
choroby lub następstwem jej leczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 61:    
Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie doprecyzowania wnioskowanego przez wykonawcę.  
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Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe na dzień dzisiejszy nie wykonuje zabiegów chirurgii 
plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej. 
 
W treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową treści pkt. 3.1.1.8 i 
zastępuje następującą: 
„wykonywania zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej, jeśli 
są udzielane w przypadkach niebędących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub 
następstwem jej leczenia” 
 
Jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową treści pkt. 
3.4. (Suma gwarancyjna) i zastępuje następującą: 
„1.000.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, z zastrzeŜeniem, Ŝe dla 
zakresu opisanego w pkt: 

− 3.1.1.8. powyŜej wprowadza się sublimit w kwocie 500 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia 
w okresie rozliczeniowym, 

− 3.1.1.11 powyŜej wprowadza się sublimit w kwocie 500 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia 
w okresie rozliczeniowym”, 

 
62. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyŜsze pytanie prosimy o podanie informacji do 

oceny ryzyka: 
- rodzaj wykonywanych zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny 
estetycznej,  
- zrealizowana w 2017 r. liczba zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych 
medycyny estetycznej, 
- planowana w 2018 r. liczba zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetycznych 
medycyny estetycznej, 
- wartość obrotów zrealizowanych w 2017 r. z tytułu wykonanych zabiegów chirurgii 
plastycznej i zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej, 
- wartość obrotów planowanych w 2018 r. z tytułu wykonanych zabiegów chirurgii plastycznej i 
zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej, 

 
oraz o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności 500 000 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia 
dla szkód powstałych w wyniku wykonywania zabiegów chirurgii plastycznej i zabiegów 
kosmetycznych medycyny estetycznej. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 62: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności 500 000 PLN na jeden i 
wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w wyniku wykonywania zabiegów chirurgii plastycznej i 
zabiegów kosmetycznych medycyny estetycznej. 
 
W treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową treści pkt. 3.4. (Suma 
gwarancyjna) i zastępuje następującą: 
„1.000.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, z zastrzeŜeniem, Ŝe dla 
zakresu opisanego w pkt: 

− 3.1.1.8. powyŜej wprowadza się sublimit w kwocie 500 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia 
w okresie rozliczeniowym, 

− 3.1.1.11 powyŜej wprowadza się sublimit w kwocie 500 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia 
w okresie rozliczeniowym”, 
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63.  Prosimy o informacje o trwających i planowanych eksperymentach badawczych (tytuł 

eksperymentu, liczba uczestników, długość trwania). 
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 63: 
Zamawiający nie prowadzi eksperymentów badawczych 

 
64. Prosimy o akceptację zastosowania poniŜszych zapisów dotyczących ochrony dla eksperymentów 

badawczych (dot. punktu 3.1.1.9.) 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
eksperymentów badawczych 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za 
szkody powstałe w związku z prowadzeniem eksperymentów badawczych zgłoszonych do 
Ubezpieczyciela, w rozumieniu ustawy o  zawodzie lekarza i lekarza dentysty. 
2. Eksperyment badawczy moŜe być przeprowadzony wyłącznie po wyraŜeniu pozytywnej opinii 
o projekcie przez niezaleŜną komisję bioetyczną. 
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem badań 
klinicznych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 64: 
Zamawiający nie prowadzi eksperymentów badawczych. 
W treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową treść pkt. 3.1.1.9.; 
numeracja pozostałych po wykreśleniu punktów pozostaje bez zmian. 
 
65. Prosimy o wykreślenie punktu 3.1.1.10 (przedostanie się niebezpiecznych substancji do 

powietrza, wody lub gruntu) – zakres jest juŜ wymagany w Dobrowolnym ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 65: 
Intencją Zamawiającego było objęcie szkód, o których mowa w pkt. 3.1.1.10 takŜe w przypadku, kiedy 
pozostają one w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej  i powstają w 
następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania 
świadczeń zdrowotnych. Zamawiający wyraŜa zgodę, aby ochrona dla tego typu szkód moŜe była 
udzielana w ramach dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z 
prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (opisanego w punkcie 4 Sekcji D Załącznika nr 1 do 
SIWZ), przy czym w pkt 4.1.3.13 tej Sekcji znajdzie się doprecyzowanie wskazane w podkreślonym 
fragmencie. 
 
66. Prosimy o podanie informacji do oceny ryzyka określonego w punkcie 3.1.1.11. (działalności 

podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego): trwających i 
planowanych badaniach klinicznych (tytuł badania, liczba uczestników, długość trwania, badana 
substancja), dla których Zamawiający jest ośrodkiem badawczym. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 66: 
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Zamawiający jest ośrodkiem badawczym w procesie  badania klinicznego  w zakresie onkologii 
klinicznej, chirurgii onkologicznej i neurologii. Badania kliniczne są prowadzone przez 
Zamawiającego zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej.  
 
67. Prosimy o akceptację zastosowania poniŜszych zapisów dotyczących ochrony dla ośrodka 

badawczego (dot. punktu 3.1.1.11.): 
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 rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za 
szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w 
procesie badania klinicznego. 
2. Za uczestnika badania w rozumieniu niniejszej klauzuli uwaŜa się osobę, która po 
poinformowaniu o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku badania klinicznego wyraziła 
świadomą zgodę na uczestniczenie w badaniu. 
3. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii komisji 
bioetycznej w sprawie prowadzenia badania oraz otrzymaniu zgody Prezesa Urzędu 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jeszcze przed 
rozpoczęciem badania. Brak któregokolwiek z powyŜszych dokumentów, a takŜe brak 
uzyskania wpisu badania przed jego rozpoczęciem do Centralnej Ewidencji Badań 
Klinicznych (CEBK) skutkuje, jako waŜny powód, rozwiązaniem umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.  
4. Postanowienia ust. 3 mają zastosowanie równieŜ w przypadku prowadzenia badania 
klinicznego niekomercyjnego w takim zakresie, w jakim przepisy prawa nakładają na 
sponsora obowiązek uzyskania powyŜszych dokumentów w odniesieniu do kaŜdego badania 
klinicznego niekomercyjnego.  
5. 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 równieŜ ubezpieczenia 
nadwyŜkowego nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i 
sponsora; 
2) podlegające zaspokojeniu z innej, zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, takŜe w sytuacji, gdy szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia w innej umowie, 
jednak nie moŜe 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 
równieŜ uzyskania świadomej zgody niezgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne. 

 
oraz o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności 500 000 PLN na jeden i wszystkie 
zdarzenia dla szkód powstałych w wyniku działalności podmiotu leczniczego jako ośrodka 
badawczego w procesie badania klinicznego. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 67: 
Zamawiający akceptuje zapisy i podlimit zaproponowane przez wykonawcę. 
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W treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową treści pkt. 3.1.1.11 i 
zastępuje następującą: 
„działalności podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego, z 
zastrzeŜeniem, Ŝe: 

8.1.1.11.1. Za uczestnika badania uwaŜa się osobę, która po poinformowaniu o istocie, 
znaczeniu, skutkach i ryzyku badania klinicznego wyraziła świadomą zgodę na 
uczestniczenie w badaniu. 
8.1.1.11.2. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem uzyskania pozytywnej 
opinii komisji bioetycznej w sprawie prowadzenia badania oraz otrzymaniu zgody 
Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych jeszcze przed rozpoczęciem badania. Brak któregokolwiek z powyŜszych 
dokumentów, a takŜe brak uzyskania wpisu badania przed jego rozpoczęciem do 
Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK) skutkuje, jako waŜny powód, 
rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.  
8.1.1.11.3. Postanowienia ust. 8.1.1.11.2 mają zastosowanie równieŜ w przypadku 
prowadzenia badania klinicznego niekomercyjnego w takim zakresie, w jakim przepisy 
prawa nakładają na sponsora obowiązek uzyskania powyŜszych dokumentów w 
odniesieniu do kaŜdego badania klinicznego niekomercyjnego.  
8.1.1.11.4. Ubezpieczyciel w zakresie wskazanym w niniejszym rozszerzeniu, 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 równieŜ 
ubezpieczenia nadwyŜkowego nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej badacza i sponsora; 
2) podlegające zaspokojeniu z innej, zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, takŜe w sytuacji, gdy szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia w innej 
umowie, jednak nie moŜe 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 
równieŜ uzyskania świadomej zgody niezgodnie z przepisami ustawy Prawo 
farmaceutyczne.” 

 
I  jednocześnie: 
W treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową treści pkt. 3.4. (Suma 
gwarancyjna) i zastępuje następującą: 
„1.000.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, z zastrzeŜeniem, Ŝe dla 
zakresu opisanego w pkt: 

− 3.1.1.8. powyŜej wprowadza się sublimit w kwocie 500 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia 
w okresie rozliczeniowym,, 

− 3.1.1.11 powyŜej wprowadza się sublimit w kwocie 500 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia 
w okresie rozliczeniowym”, 

 
68. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony dla szkód 

powstałych w wyniku wykorzystania materiałów w terapii izotopowej (punkt 3.1.1.12.) ochrona 
ma dotyczyć szkód, gdzie oddziaływanie energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, 
promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skaŜenia 
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radioaktywnego powstało w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie normami. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 68: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony dla szkód powstałych w 
wyniku wykorzystania materiałów w terapii izotopowej (punkt 3.1.1.12.) ochrona ma dotyczyć szkód, 
gdzie oddziaływanie energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania 
jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skaŜenia radioaktywnego powstało w 
następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. 
 
69. Prosimy o wykreślenie punktu 3.1.2. (odpowiedzialność cywilna pracodawcy) – zakres jest juŜ 

wymagany w Dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną 
działalnością i posiadanym mieniem. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 69: 
Intencją Zamawiającego było objęcie ochroną odpowiedzialności, o której mowa w pkt. 3.1.2 takŜe w 
przypadku, kiedy pozostaje ona w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności 
leczniczej  i powstaje w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem 
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie punktu 
3.1.2. pod warunkiem doprecyzowania w punkcie 4.1.4. Sekcji D Załącznika nr 1 do SIWZ), Ŝe 
ochrona dotyczyć będzie takŜe odpowiedzialności, o której mowa w podkreślonym fragmencie. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D: 
-  wykreśla się dotychczasową treść pkt. 3.1.2.; numeracja pozostałych po wykreśleniu punktów 
pozostaje bez zmian, 
- wykreśla się dotychczasową treść pkt. 4.1.4 i zastępuje się ją następującą: „Zakres ubezpieczenia 
obejmuje równieŜ odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy w 
rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1376 ze zmianami), wyrządzone pracownikom 
Zamawiającego, takŜe w przypadku, kiedy pozostaje ona w związku z wykonywaniem przez 
ubezpieczonego działalności leczniczej  i powstaje w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych 
albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych” 
 
70. Prosimy o wykreślenie punktu 3.1.3. (koszty obrony ponad SG). 

 
Odpowiedź na pytanie nr 70: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. 
 
71. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyŜsze pytanie prosimy o dodanie zapisu:  
 Koszty, o których powyŜej mowa, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez 

Ubezpieczyciela. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 71: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na dodanie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową treść pkt. 
3.1.3 i zastępuje się ją następującą: „Ponadto, ponad sumę ubezpieczenia ubezpieczyciel ponosi 
koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna), a takŜe koszty obrony w 
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postępowaniu karnym, nawet w przypadku braku odpowiedzialności Zamawiającego za szkodę. 
Ponadto ubezpieczyciel pokryje koszty wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych, naleŜności 
biegłych i świadków, i inne koszty ustalenia wysokości szkody, i zakresu odpowiedzialności 
Zamawiającego oraz koszty podróŜy z tym związane, które nie powstaną bezpośrednio po stronie 
ubezpieczyciela - do limitu 100 000 zł ponad sumę gwarancyjną. Koszty, o których powyŜej mowa, 
muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.” 
 
72. Prosimy o doprecyzowanie w punkcie 4.1.3.2. zapisu poprzez dodanie: 

(…) pod warunkiem zgłoszenia roszczenia przed upływem terminu przedawnienia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 72: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na dodanie zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową treść pkt. 
4.1.3.2. i zastępuje się ją następującą: „b ędące następstwem wypadków, które miały miejsce w 
okresie ubezpieczenia, powstałe w związku z działaniami lub zaniechaniami, w tym realizacją usług 
w okresie ubezpieczenia albo przed początkiem okresu ubezpieczenia, bez względu na czas 
zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane pod warunkiem zgłoszenia roszczenia przed upływem 
terminu przedawnienia.” 
 
73. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w punkcie 

4.1.3.4. (utrata, zaginięcie, zniszczenie powierzonych dokumentów) w wysokości 100 000 PLN 
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 73: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na dodanie podlimitu zaproponowanego przez Wykonawcę. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D w tabeli ujętej w pkt 4.4.1.2 dopisuje się 
wers z l. porządkową 5, gdzie dla ryzyka utraty, zaginięcia, zniszczenia powierzonych dokumentów 
wprowadza się podlimit sumy gwarancyjnej w kwocie 100 000,00 zł. 
 
74. Prosimy o doprecyzowanie, Ŝe dla szkód, o których mowa w punkcie 4.1.3.4. (utrata, zaginięcie, 

zniszczenie powierzonych dokumentów) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie koszty 
poniesione na odtworzenie dokumentów. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 74: 
Zamawiający doprecyzowuje, Ŝe dla szkód, o których mowa w punkcie 4.1.3.4. Sekcji D Załącznika nr 
1 do SIWZ ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie koszty poniesione na odtworzenie 
dokumentów. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową treść pkt. 
4.1.3.4. i zastępuje się ją następującą: „polegające na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu 
dokumentów powierzonych Zamawiającemu, przy czym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w tym 
przypadku wyłącznie koszty poniesione na odtworzenie dokumentów.” 
 
75. Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód, o których mowa w punkcie 4.1.3.7. szkód wyrządzonych 

przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu oc posiadacza pojazdów 



24 

mechanicznych oraz szkód wyrządzonych w pojazdach i wyposaŜeniu pojazdów, z których 
Zamawiający korzystał w ramach umów leasingu, najmu, dzierŜawy lub uŜyczenia albo innych. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 75: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na wyłączenie z zakresu szkód, o których mowa w punkcie 4.1.3.7. Sekcji 
D Załącznika nr 1 do SIWZ szkód wyrządzonych przez pojazdy podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu oc posiadacza pojazdów mechanicznych oraz szkód wyrządzonych w pojazdach i 
wyposaŜeniu pojazdów, z których Zamawiający korzystał w ramach umów leasingu, najmu, dzierŜawy 
lub uŜyczenia albo innych, z zastrzeŜeniem ochrony dla mienia o którym mowa w punkcie 4.1.3.19 
Sekcji D Załącznika nr 1 do SIWZ. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D po pkt 4.1.3.7.5. się dotychczasową pkt 
4.1.3.7.6. w następującej treści wyrządzonych przez pojazdy podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu oc posiadacza pojazdów mechanicznych oraz szkód wyrządzonych w pojazdach i 
wyposaŜeniu pojazdów, z których Zamawiający korzystał w ramach umów leasingu, najmu, 
dzierŜawy lub uŜyczenia albo innych, z zastrzeŜeniem ochrony dla mienia o którym mowa w punkcie 
4.1.3.19 Sekcji D Załącznika nr 1 do SIWZ. 
 
76. Prosimy o wyjaśnienie jakie mienie jest przekazywane do obróbki, naprawy, czyszczenia lub 
innych czynności, jakiej jest wartości i jakie czynności są wykonywane przez Zamawiającego 
(dotyczy zakresu wymaganego w punkcie 4.1.3.8.). 

 
77. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony wymaganego w punkcie 4.1.3.8. pojazdów 

samochodowych i motocykli. 
 

78. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyŜsze pytanie, prosimy o wyjaśnienie: 
- jakie usługi. czynności są realizowane na pojazdach samochodowych, motocyklach, 
- jak są przechowywane pojazdy samochodowe, motocykle, 
- jaka jest liczba przechowywanych pojazdów samochodowych, motocykli 

 
Odpowiedź na pytanie nr 76, 77, 78: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na wykreślenie zaproponowane przez wykonawcę w zakresie pojazdów 
samochodowych i motocykli. 

I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową treść pkt. 
4.1.3.8. i zastępuje się ją następującą: „powstałe w rzeczach ruchomych(z wyłączeniem pojazdów 
samochodowych i motocykli z zastrzeŜeniem pkt 4.1.3.19) znajdujących się w pieczy, pod dozorem 
lub kontrolą Zamawiającego lub teŜ stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu 
lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Zamawiającego.” 

79. Prosimy o podanie informacji do oceny ryzyka określonego w punkcie 4.1.3.9. (prace remontowe, 
budowlane): 
- jakie prace, o których mowa w rozszerzeniu są planowane w okresie realizacji Zamówienia, 
- jaka jest wartość prac. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 79: 
Ubezpieczenie winno obejmować wyłącznie prace budowlane realizowane przez pracowników 
własnych Zamawiającego. Szacunkowa wartość tych prac w skali roku wynosi 250 tys. zł. 
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80. Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód, o których mowa w punkcie 4.1.3.13. (szkody w 

środowisku) szkód powstałych wskutek stopniowego zanieczyszczenia powietrza, wody, 
gruntów. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 80: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na wyłączenie z zakresu szkód, o których mowa w punkcie 4.1.3.13. Sekcji 
D Załącznika nr 1 do SIWZ szkód powstałych wskutek stopniowego zanieczyszczenia powietrza, wody, 
gruntów. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową treść pkt. 
4.1.3.13. i zastępuje się ją następującą: „powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z 
zanieczyszczeniem środowiska substancjami szkodliwymi; terminy przedawnienia zgodne z 
kodeksem cywilnym. Zakresem ubezpieczenia nie jest objęta odpowiedzialność wynikająca z 
Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu.” 
 
81. Prosimy o podanie informacji do oceny ryzyka określonego w częściowo w punkcie 4.1.3.15. 

oraz w punkcie 4.1.3.17. (prowadzenie sklepu medycznego, apteki): 
 - jaki obrót generuje apteka i sklep medyczny. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 81: 
Apteka - sprzedaŜ netto  wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 5.176.262,72 zł  
Sklep Medyczny - sprzedaŜ netto wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 1 104.627,92 zł 
 
82. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w zakresie szkód, o których mowa w punkcie 4.1.3.19. (pojazdy) 

Zamawiający oczekuje ochrony jedynie w zakresie oc deliktowej oraz, Ŝe nie jest oczekiwana 
ochrona w zakresie przechowywania pojazdów mechanicznych. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 82: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe ochroną objęte będą wyłącznie szkody deliktowe, przy czym takŜe w 
zakresie przechowywania pojazdów mechanicznych do wysokości sublimitu wskazanego dla tego 
ryzyka. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową treść pkt. 
4.1.3.19. i zastępuje się ją następującą: „deliktowe powstałe w pojazdach mechanicznych 
stanowiących własność pacjentów i osób ich odwiedzających, jak równieŜ innych osób znajdujących 
się na terenie Szpitala oraz osób zatrudnionych przez Zamawiającego lub ich osób bliskich, bez 
względu na podstawę prawną zatrudnienia”. 
 
83. Prosimy o wykreślenie punktu 4.1.5. (koszty obrony ponad SG). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 83: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 

 
84. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyŜsze pytanie prosimy o dodanie zapisu:  
 Koszty, o których powyŜej mowa, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez 
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Ubezpieczyciela. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 84: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na dodanie zapisu zaproponowanego przez wykonawcę. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji D wykreśla się dotychczasową treść pkt. 
4.1.5. i zastępuje się ją następującą: „Ponadto, ponad sumę ubezpieczenia ubezpieczyciel ponosi 
koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna), a takŜe koszty obrony w 
postępowaniu karnym, nawet w przypadku braku odpowiedzialności Zamawiającego za szkodę. 
Ponadto ubezpieczyciel pokryje koszty wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych, naleŜności 
biegłych i świadków, i inne koszty ustalenia wysokości szkody, i zakresu odpowiedzialności 
Zamawiającego oraz koszty podróŜy z tym związane, które nie powstaną bezpośrednio po stronie 
ubezpieczyciela - do limitu 100 000 zł ponad sumę gwarancyjną. Koszty, o których powyŜej mowa, 
muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.” 
 
85. Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania z punktu 4.1.8. (dot. roszczeń regresowych). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 85: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. Po skutecznym 
wyegzekwowaniu roszczeń regresowych przez ubezpieczyciela szkodowość ubezpieczającego powinna 
zostać zweryfikowana o tę kwotę. 
 
86. Prosimy o zmianę punktu 4.2. (trigger) i dopuszczenie moŜliwości złoŜenia oferty z 

triggeremlossoccurence (zdarzenie – powstanie szkody).  
 
Odpowiedź na pytanie nr 86: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. Wskazany trigger jest 
pochodną zapisów funkcjonujących w aktualnym ubezpieczeniu i jako taki powinien być 
kontynuowany. W przypadku zmiany triggera i zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC z tym samym 
wykonawcą mógłby on ponosić odpowiedzialność na podstawie dwóch umów ubezpieczenia do 
limitów sumy gwarancyjnej wskazanej w kaŜdej z tych umów. 
 
87. Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów OC z klauzul obligatoryjnych. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 87: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ  
- w Sekcji D w tabeli zawartej w pkt. 1.9. wykreśla się klauzulę reprezentantów ujętą w wersie l. 
porządkowa 1; numeracja pozostałych wersów nie ulega zmianie, 
- w Sekcji G wykreśla się treść klauzuli reprezentantów OC. 
 
88. Prosimy o wykreślenie klauzuli składek i rat. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 88: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę.  
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89. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyŜsze pytanie prosimy o modyfikację zapisu 
klauzuli polegającą na wykreśleniu słów „dopłaty składek” oraz „oraz innych rozliczeń”. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 89: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji G wykreśla się dotychczasową treść 
klauzuli składek i rat i zastępuje się ją treścią następującą: 
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, Ŝe: 

-    brak opłaty składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek jej raty, pomimo upływu terminu 
jej płatności, nie moŜe być podstawą do odstąpienia ubezpieczyciela od umowy ani 
skutkować brakiem, wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej; ubezpieczyciel moŜe 
wyznaczyć kolejny, minimum 14 (czternasto) dniowy termin do uiszczenia składki bądź jej 
raty z podaniem sankcji groŜącej w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym 
terminie, 

-     wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia, wynikające w 
szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń, 
dokonywane będą w systemie „pro rata” za kaŜdy dzień ochrony ubezpieczeniowej; dla 
celów rozliczeń niniejszej umowy przyjmuje się, Ŝe rok liczy 365 dni. Niniejsze nie dotyczy 
rozliczeń dokonywanych zgodnie z warunkami klauzuli automatycznego pokrycia i 
zmniejszenia wartości (powyŜszy zapis nie dotyczy dobrowolnych ubezpieczeń OC).” 

 
90. Prosimy o wykreślenie klauzuli połączenia, podziału i przekształcenia Ubezpieczającego. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 90: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 

 
91. Prosimy o wykreślenie klauzuli kosztów dodatkowych. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 91: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ  w Sekcji D w tabeli zawartej w pkt. 1.9. wykreśla 
się klauzulę kosztów dodatkowych ujętą w wersie l. porządkowa 6; numeracja pozostałych wersów 
nie ulega zmianie. 

 
92. Prosimy o wykreślenie klauzuli rzeczoznawców. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 92: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 

 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ  w Sekcji D w tabeli zawartej w pkt. 1.9. wykreśla 
się klauzulę rzeczoznawców ujętą w wersie l. porządkowa 8; numeracja pozostałych wersów nie 
ulega zmianie. 

 
Pytania do Sekcji E, Część nr 3 Zamówienia 
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93. Prosimy o wykreślenie zapisu : „1.7. Ubezpieczyciel nie będzie stosował składek minimalnych.” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 93: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
 
94. W przypadku braku zgody proszę o zmianę treści na: Składka minimalna za ubezpieczenie NNW 

wynosi 30zł, w ubezpieczeniu AC dla pojazdu powyŜej 10 roku eksploatacji składka minimalna 
za 12-to miesięczny okres ubezpieczenia nie moŜe być niŜsza niŜ 300 zł. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 94: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
 
95. Proszę o wykreślenie zapisów dotyczących zakresu ubezpieczenia AC: 
„ - nagłego działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu;” 
„- działania guana ptasiego;” 
 
96. Proszę o wyłączenie następujących szkód: 

- szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę znajdującą się w stanie po uŜyciu   
alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, lub będącą pod wpływem narkotyków lub innych podobnie 
działających środków, o ile stan w którym znajdował się kierujący nie miał wpływu na 
powstanie szkody lub zwiększenie jej rozmiarów; 

- szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę, która w chwili zdarzenia nie 
posiadała stosownych uprawnień do kierowania pojazdem, o ile brak tych uprawnień nie miał 
wpływu na powstanie szkody lub zwiększenie jej rozmiarów; 

 
Odpowiedź na pytanie nr 95 i 96: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcęw zakresie działania guana 
ptasiego oraz na wprowadzenie wyłączeń zaproponowanych przez wykonawcę. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji E wykreśla się dotychczasową treść pkt. 
3.4.1. i zastępuje się ją następującą: 
 „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie te szkody, które nie zostały wyłączone w warunkach 
ubezpieczeniowych (system allrisk). Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone 
szkody polegające na utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia na skutek: 

- zderzenia się pojazdów; 
- zderzenia się pojazdów z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu; 
- uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia (w tym graffiti) przez osoby trzecie; 
- uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia przez zwierzęta; 
- zassania wody przez silnik; 
- powodzi, zatopienia pojazdu, uderzenia pioruna, poŜaru, wybuchu, opadu atmosferycznego 

lub nagłego działania innych sił przyrody (niezaleŜnie od miejsca ich powstania), osunięcia 
się ziemi lub zapadania się ziemi, upadku statku powietrznego, lawiny, trzęsienia się ziemi, 
dymu i sadzy, huku ponaddźwiękowego, szadzi, huraganu lub upadku drzew, masztów, 
kominów, dźwigów lub innych przedmiotów, urządzeń, budowli – do zdarzeń, o których 
mowa w niniejszym pkt mają zastosowanie definicje z Sekcji C, Część 1 zamówienia, pkt 2.1; 

- nagłego działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu; 
- przesunięcia się ładunku przewoŜonego w pojeździe; 
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- uszkodzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia pojazdu, wyposaŜenia przez osobę, której 
konieczne było przewiezienie do placówki medycznej / szpitalnej w celu udzielenia pomocy; 

- wjechania przez pojazd w nierówność, ubytek na drodze (tzw. dziura); 
- samoczynnego otwarcia pokrywy silnika, bagaŜnika, drzwi, 
- niezabezpieczenia lub nienaleŜytego zabezpieczenia pojazdu lub lewarka podczas 

podnoszenia pojazdu; 
- wjechania za wysokim pojazdem do parkingu podziemnego lub pod most, wiadukt, 
- zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego jego uŜycia, 
- uszkodzenia pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia 

pomocy medycznej lub świadczonych usług; 
- naruszenia przepisów ruchu drogowego tj. niezastosowania się kierującego do sygnalizacji 

drogowej oraz znaków, oznaczeń drogowych, w tym naruszenie przepisów o dozwolonej 
prędkości; 

- szkody powstałe w związku z prowadzoną akcją ratowniczą. 
Zakresem ochrony nie są objęte szkody: 

- powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę znajdującą się w stanie po uŜyciu   
alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, lub będącą pod wpływem narkotyków lub innych 
podobnie działających środków, o ile stan w którym znajdował się kierujący nie miał wpływu 
na powstanie szkody lub zwiększenie jej rozmiarów; 

- powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę, która w chwili zdarzenia nie posiadała 
stosownych uprawnień do kierowania pojazdem, o ile brak tych uprawnień nie miał wpływu na 
powstanie szkody lub zwiększenie jej rozmiarów;” 
 
97. Proszę o wprowadzenie franszyzy integralnej wysokości 300zł 
 
Odpowiedź na pytanie nr 97: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę w związku z warunkami 
obowiązującej Zamawiającego umowy leasingu. 
 
98. Zakresu ubezpieczenia assistance wariancie podstawowym proszę o wyłączenie zakresu ochrony 

unieruchomienia pojazdu spowodowanego brakiem paliwa, zatankowaniem niewłąsciwego 
paliwa 

 
Odpowiedź na pytanie nr 98: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 

 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji E wykreśla się dotychczasową treść pkt. 
5.7. i zastępuje się ją następującą: 
„Ubezpieczenie ASS - wariant podstawowy występujący bezskładkowo z ubezpieczeniem OC lub AC: 
zakres ochrony obejmuje unieruchomienie pojazdu spowodowane: wypadkiem pojazdu (m.in.: 
zetknięcie się z innym przedmiotem, pojazdem, zwierzęciem, osobami lub wpadnięcie do wody), 
działaniem osób trzecich, kradzieŜą pojazdu, poŜarem lub wybuchem pojazdu. Świadczenia 
Ubezpieczyciela polegają na organizacji i pokryciu kosztów m.in.: 

- usprawnienia pojazdu lub jego naprawy na miejscu zdarzenia; 
- holowania lub transportu pojazdu w ramach limitu do 150 km do miejsca wskazanego przez 

Ubezpieczonego, jeŜeli usprawnienie pojazdu lub jego naprawa były niemoŜliwe; 
- holowania lub transportu pojazdu poszkodowanego; 
- dowozu paliwa bez pokrycia kosztów zakupu paliwa. 
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Suma ubezpieczenia wynosi 6 000 zł.” 
 

Pytania do Sekcji C, Część nr 1 Zamówienia 
 
99. Prosimy o wyłączenie zapisów pkt. 2.3.6. Sekcji C. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 99: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
 
100. Prosimy o wyłączenie zapisów pkt. 2.3.22. Sekcji C. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 100: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe klauzula szkód powstałych w wyniku zanieczyszczenia lub skaŜenia 
dotyczy zanieczyszczenia lub skaŜenia będącego następstwem wypadku ubezpieczeniowego objętego 
zakresem ubezpieczenia. Jednocześnie informuje, Ŝe jednym z załoŜeń ochrony w ramach tej klauzuli 
jest moŜliwość pokrycia poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów usunięcia, neutralizacji lub 
oczyszczenia z substancji niebezpiecznych nie tylko składników mienia zadeklarowanych do 
ubezpieczenia, ale takŜe gruntów stanowiących własność lub będących w posiadaniu Ubezpieczonego. 
Z tego teŜ względu Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
 
101. Czy i w jakiej odległości od miejsca ubezpieczenia Zamawiający posiada nadziemne lub 

podziemne linie przesyłowe i rozdzielcze. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 101: 
Szpital nie posiada nadziemnych lub podziemnych linii przesyłowych i rozdzielczych poza swoim 
terenem. 
 
102. Prosimy o wyłączenie zapisów pkt. 2.3.25. Sekcji C. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 102: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ  w Sekcji C wykreśla się pkt 2.3.25; numeracja 
pozostałych punktów pozostaje bez zmian. 
 
103. Prosimy o wskazanie najdroŜszych maszyn/urządzeń oraz określenie jaki udział w łącznej 

sumie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ma sprzęt elektroniczny stacjonarny, przenośny 
oraz medyczny stacjonarny i przenośny. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 103: 
PoniŜej Zamawiający wskazuje najdroŜsze maszyny i  urządzenia znajdujące się w Szpitalu: 

1) T/ 05322 REZONANS MAGNETYCZNY 5 149 700,00 zł  
2) ANGIOGRAF - APARAT ANGIOGRAFICZNY 4 836 293,18 zł  
3) T/ 06452 ANGIOGRAF - APARAT ANGIOGRAFICZNY 4 794 541,71 zł  
4) T/ 07000 REZONANS MAGNETYCZNY PROD.`PHILIPS MOD 3 758 400,00 zł  
5) T/ 07310 TOMOGRAF KOMPUTEROWY SOMATOM DEFINITION 3 257 261,13zł  
6) T/ 06760 KORONAROGRAF TYP ARTIS ZEE CEILING 2 990 574,00 zł  
7) T/ 02262 TOMOGRAF KOMPUTEROWY PHILIPS 2 805 440,51 zł  
8) T/ 02812 APARAT RTG AXIOM LUMINOS DRF 2 749 913,62zł  
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9) T/ 02268 KORONAROGRAF ALLURA XPER FD10 2 636 631,56 zł  
10) T/ 02816 MAMMOGRAF MAMMOMAT INSPIRATION+SYNGO 2 512 793,96zł  
 Jednocześnie Zamawiający informuje, iŜ na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przedstawić pełnego 
zakresu, o który wnioskuje Wykonawca. Zamawiający potwierdza, Ŝe przedstawiona powyŜej 
aparatura medyczna stanowi stacjonarny sprzęt  medyczny i jest uŜytkowana w miejscu 
zainstalowania.    
 

104. W pkt. 2.7.3.1.2 oraz 2.7.3.3.2. Sekcji C, prosimy o odstąpienie od zapisów: 
„za szkodę całkowitą uznaje się niemoŜliwe do naprawienia uszkodzenie składnika majątku lub 
gdy koszt naprawy jest równy lub przekracza podaną sumę ubezpieczenia; decyzję o sposobie 
likwidacji szkody oraz uznaniu danego uszkodzenia za szkodę całkowitą podejmuje zawsze 
Zamawiający, przy czym moŜe on podjąć decyzję o uznaniu danego roszczenia za szkodę 
częściową, pomimo tego, Ŝe zgodnie z Umową jest to szkoda całkowita, jeŜeli przemawiają za 
tym względy gospodarcze lub społeczne” 

 
Odpowiedź na pytanie nr 104: 
Zamawiający wyraŜa częściową zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
 
I jednocześnie: 
-  w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji C wykreśla się dotychczasową treść pkt. 2.7.3.1.2. i 
zastępuje się ją następującą: 
„przy szkodach całkowitych - w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy zniszczonego przedmiotu 
ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed 
zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliŜonych parametrów eksploatacyjnych, 
powiększonych o udokumentowane koszty akcji ratowniczej i koszty uprzątnięcia pozostałości po 
szkodzie oraz koszty transportu, demontaŜu i montaŜu, jak równieŜ ceł, podatków i innych opłat 
urzędowych (o ile mają 
zastosowanie); z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości, które znajdują się w stanie 
uniemoŜliwiającym dalsze uŜycie, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach 
danego rodzaju; 
za szkodę całkowitą uznaje się niemoŜliwe do naprawienia uszkodzenie składnika majątku lub gdy 
koszt naprawy jest równy lub przekracza podaną sumę ubezpieczenia;” 
 
-  w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji C wykreśla się dotychczasową treść pkt. 2.7.3.3.2. i 
zastępuje się ją następującą: 
„przy szkodach całkowitych - według kosztów zakupu identycznego, fabrycznie nowego przedmiotu 
lub sprzętu o najbardziej zbliŜonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu, 
demontaŜu, i montaŜu ponownego, kosztów pakowania, jak równieŜ ceł, podatków i innych opłat 
urzędowych (o ilemają zastosowanie), 
za szkodę całkowitą uznaje się niemoŜliwe do naprawienia uszkodzenie sprzętu lub gdy koszt 
naprawy sprzętu jest równy lub przekracza podaną sumę ubezpieczenia;” 
 
105. W pkt. 2.7.3.6. prosimy o wykreślenie zapisu: „…w przypadku braku kopii zapasowych 

elektronicznych”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 105: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
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I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji C wykreśla się dotychczasową treść pkt. 
2.7.3.6. i zastępuje się ją następującą: 
„dla danych - według kosztów ręcznego wprowadzenia danych, w przypadku braku kopii 
zapasowych elektronicznych, z włączeniem kosztów ponownego zdobycia (utworzenia) danych, w 
przypadku braku kopii zapasowych elektronicznych.” 
 
106. Prosimy o wyłączenie zapisów pkt. 2.7.5. W to miejsce proponujemy zastosowanie klauzuli 

wyrównania sum ubezpieczenia w treści: 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Ŝe w 
przypadku, gdy suma ubezpieczenia którejkolwiek z kategorii ubezpieczanego mienia lub 
nakładów adaptacyjnych w dniu szkody jest wyŜsza niŜ ich wartość (nadubezpieczenie), w 
przypadku szkody nadwyŜka ta zostanie rozłoŜona na te pozycje, co do których występuje 
niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze 
względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. 
Wyrównanie sum ubezpieczenia dotyczy wyłącznie przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych 
ochroną w systemie sum stałych w ramach pojedynczego miejsca ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 106: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. Zapisy dotyczące tzw. 
„przezornej sumy ubezpieczenia” funkcjonują w aktualnym ubezpieczeniu posiadanym przez 
Zamawiającego. 
 
107. Prosimy o zmianę w pkt. 2.7.9. Sekcji C na: 
Podstawą szacowania kwoty odszkodowania będą ceny z dnia powstania szkody. W przypadku 
poniesienia kosztów usuwania szkody w walucie obcej, wysokość odszkodowania będzie przeliczana 
na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia poniesienia tych kosztów. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 107: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
 
108. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieŜy zwykłej, graffiti do 

wysokości 20 000 zł. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 108: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. Limit odpowiada 
poziomowi ochrony funkcjonującej w ramach bieŜących umów ubezpieczenia Zamawiającego, przy 
czym w chwili obecnej istnieją w tym przypadku odrębne limity. 
 
109. Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w treści: 

KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu 
rozliczeniowego, z zastrzeŜeniem, Ŝe Ubezpieczyciel moŜe tego dokonać wyłącznie z waŜnych 
powodów. Do waŜnych powodów naleŜą wyłącznie:  
1) wyłudzenie lub próba wyłudzenia odszkodowania (stwierdzone prawomocnym orzeczeniem 

sądu),  
2) przestępstwo popełnione przy zawieraniu lub wykonywaniu umowy (stwierdzone 

prawomocnym orzeczeniem sądu),  
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3) wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy; Wysoka szkodowość rozumiana jest jako 
stosunek wypłaconych odszkodowań i załoŜonych rezerw szkodowych z poszczególnych 
ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy za poszczególne 
ubezpieczenia): 

  a)  za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony  przekraczająca 40% - dla  
  pierwszego okresu rozliczeniowego, 

  b)  za okres 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego roku  
  ochrony przekraczająca 40% - dla drugiego okresu rozliczeniowego, 
4)   wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany 

jest Ubezpieczający/Ubezpieczony; Powód ten musi być potwierdzony przez 
Ubezpieczyciela odpowiednim oświadczeniem zawierającym uzasadnienie faktyczne dla 
realizacji niniejszej przesłanki uprawniającej do wypowiedzenia umowy (w tym, np. 
określenie sposobu ustalenia  szkodowości w danym segmencie, wskazanie odstępstw od 
poziomu szkodowości w okresach poprzedzających, itp.) 

5) pogorszenie warunków reasekuracyjnych; Powód ten musi być potwierdzony przez 
Ubezpieczyciela odpowiednim oświadczeniem zawierającym uzasadnienie faktyczne dla 
realizacji niniejszej przesłanki uprawniającej do wypowiedzenia umowy (w tym, np. 
określenie wpływu zmian warunków posiadanej ochrony reasekuracyjnej na moŜliwość 
utrzymania warunków umowy ubezpieczenia w kolejnym okresie, itp.). 

 Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie moŜe być w Ŝadnym 
razie uwaŜane za waŜny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, 
w innym niŜ powyŜszy trybie. 

 Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w Ŝadnym wypadku nie staje 
się naleŜna i/lub wymagalna. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 109: 
Zamawiający wyraŜa częściową zgodę na wprowadzenie modyfikacji wnioskowanych przez 
wykonawcę. Wyjaśnienia i propozycje Zamawiającego w tej kwestii zostały ujęte w odpowiedzi na 
pytanie 53 i 54. 
 

110. Prosimy o wprowadzenie klauzuli katastrofy budowlanej w treści: 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 
co następuje:  
1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe 
 wskutek katastrofy budowlanej; 
2) przez uŜyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana naleŜy rozumieć zawalenie się 
 ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i 
 gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezaleŜnie od 
 przyczyny pierwotnej;   
3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody 
 w obiektach budowlanych: 
 a) których wiek przekracza 50 lat, 
 b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót, 
 c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do uŜytkowania, 
 d) uŜytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
 e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez 
które naleŜy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do uŜytkowania i nie 
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wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąŜe się z naruszeniem 
konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;  
4)odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu 
 odpowiedzialności 10 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły 
 w okresie ubezpieczenia; 
5)wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się 
 przewidywaną moŜliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 
6) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę kaŜdego odszkodowania i kosztów 
 wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający 
 moŜe za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą 
 dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, 
 podwyŜszony limit stanowi granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela od dnia następnego po 
 zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;    
7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 
wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.    

 
Odpowiedź na pytanie nr 110: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. Zamawiający informuje 
jednocześnie, Ŝe katastrofa budowlana (zgodnie z regulacją prawa budowlanego) będzie miała 
zastosowanie do wszelkich ujętych w przedmiocie ubezpieczenia obiektów lub ich części. Dodatkowo 
Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie w odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej 
następujących wyłączeń, zgodnie z którymi ochroną nie będą objęte szkody w obiektach: 

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

b) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do uŜytkowania, 

c) uŜytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

d) których wiek przekroczył 50 lat. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji C wykreśla się dotychczasową treść pkt. 
2.3.5.1. i zastępuje się ją następującą: 
„katastrofy budowlanej (równieŜ samoistnej, tj. powstałej na skutek zdarzeń innych niŜ objęte 
ochroną ubezpieczeniową), przy czym zakresem ochrony nie są w tym przypadku objęte szkody w 
obiektach: 

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

b) tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do uŜytkowania, 

c) uŜytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

d) których wiek przekroczył 50 lat.” 
 

111. Prosimy o modyfikację klauzuli szkód elektrycznych i mechanicznych do postaci: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczeniaokreślonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, Ŝe ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody w urządzeniach elektrycznych i 
elektronicznych naleŜących lub uŜytkowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego powstałe 
w wyniku: 
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- wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w sieci 
elektryczne i energetyczne (przyczyny zewnętrzne), 
- działania energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach wywołane innymi przyczynami niŜ 
uderzenie pioruna, np. przepięcia, przetęŜenia (przyczyny zewnętrzne), 
- zwarcia, uszkodzenia izolacji, przegrzania, okopcenia itp. (przyczyny wewnętrzne). 
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
a) mechaniczne, chyba Ŝe powstały w następstwie szkody elektrycznej, 
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 
naprawczy, 
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie 
izolacji, na obciąŜenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w 
związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), 
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i 
licznikach,     
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz 
Ŝarówkach, grzejnikach, lampach itp., 
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie 
przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do 
obowiązujących przepisów lub konserwacji,  
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. 
 
Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody mechaniczne powstałe w wyniku: 
- działania człowieka, 
- wad produkcyjnych, 
- przyczyn eksploatacyjnych. 
Za szkody spowodowane: 
a) działaniem człowieka - uwaŜa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych 
do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 
b) wadami produkcyjnymi - uwaŜa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub 
konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas 
wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 
c) przyczynami eksploatacyjnymi - uwaŜa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne 
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły 
odśrodkowe, wzrost ciśnienia,  eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie 
urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych 
bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy 
naftowej, gazu ziemnego, rud Ŝelaza i metali nieŜelaznych), 
b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zuŜyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 
funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne słuŜby techniczne, 
d) będące następstwem naturalnego zuŜycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 
naprawczy, 
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 
obtłuczenia,    
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h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
i)  w postaci utraty zysku 
 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym: 
- szkody powstałe w wyniku przyczyny zewnętrznej – do pełnej sumy ubezpieczenia, 
- szkody powstałe w wyniku przyczyny wewnętrznej - 500 000 zł. (dla szkód elektrycznych) i  
100 000 zł(dla szkód mechanicznych) 
Franszyza redukcyjna: 500 zł dla kaŜdej szkody. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 111: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji G wykreśla się dotychczasową treść 
klauzuli szkód elektrycznych oraz mechanicznychi zastępuje się ją następującą: 

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, Ŝe ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody w urządzeniach elektrycznych i 
elektronicznych naleŜących lub uŜytkowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego powstałe 
w wyniku: 
- wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w sieci 
elektryczne i energetyczne (przyczyny zewnętrzne), 
- działania energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach wywołane innymi przyczynami 
niŜ uderzenie pioruna, np. przepięcia, przetęŜenia (przyczyny zewnętrzne), 
- zwarcia, uszkodzenia izolacji, przegrzania, okopcenia itp. (przyczyny wewnętrzne). 
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
a) mechaniczne, chyba Ŝe powstały w następstwie szkody elektrycznej, 
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 
naprawczy, 
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na 
przebicie izolacji, na obciąŜenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób 
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i 
przeglądami), 
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i 
licznikach,     
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz 
Ŝarówkach, grzejnikach, lampach itp., 
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie 
przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do 
obowiązujących przepisów lub konserwacji,  
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. 
 
Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody mechaniczne powstałe w wyniku: 
- działania człowieka, 
- wad produkcyjnych, 
- przyczyn eksploatacyjnych. 
Za szkody spowodowane: 
a) działaniem człowieka - uwaŜa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 
uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 
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b) wadami produkcyjnymi - uwaŜa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub 
konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas 
wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 
c) przyczynami eksploatacyjnymi - uwaŜa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne 
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły 
odśrodkowe, wzrost ciśnienia,  eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie 
urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, 
związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, 
brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud Ŝelaza i metali nieŜelaznych), 
b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zuŜyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 
funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne słuŜby techniczne, 
d) będące następstwem naturalnego zuŜycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 
naprawczy, 
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 
obtłuczenia,    
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
i)  w postaci utraty zysku 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym: 
- szkody powstałe w wyniku przyczyny zewnętrznej – do pełnej sumy ubezpieczenia, 
- szkody powstałe w wyniku przyczyny wewnętrznej - 500 000 zł. (dla szkód elektrycznych) i  
100 000 zł (dla szkód mechanicznych) 
Franszyza redukcyjna: 500 zł dla kaŜdej szkody.” 

 
112.  Prosimy o modyfikację klauzuli transportowej (do ubezpieczenia AR) do postaci: 

1) ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w maszynach, urządzeniach,  
 wyposaŜeniu, w tym w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym, powstałe w wyniku wypadku 
 środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium 
 Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego 
 mienia; ubezpieczenie obejmuje takŜe szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku 
 mienia; 
2) Limit odpowiedzialności: 300 000 zł pokrywany w ramach sumy ubezpieczenia na jedno i 
 wszystkie zdarzenia w kaŜdym okresie rozliczeniowym. 
3) Franszyza redukcyjna: 1000 zł dla kaŜdej szkody. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 112: 
Zamawiający wyraŜa częściową zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji G wykreśla się dotychczasową treść 
klauzuli transportowej i zastępuje się ją następującą: 
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w maszynach, urządzeniach, 
wyposaŜeniu, sprzęcie elektronicznym oraz niskocennych składnikach majątku, powstałe w czasie 
transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas 
transportu w celu naprawy, konserwacji, serwisu, obróbki, czyszczenia  tego mienia lub innych 
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podobnych czynności; ubezpieczenie obejmuje takŜe szkody powstałe podczas załadunku i 
rozładunku mienia. 

2) Limit odpowiedzialności: 300 000 zł pokrywany w ramach sumy ubezpieczenia na jedno i 
wszystkie zdarzenia w kaŜdym okresie rozliczeniowym. 

3) Franszyza redukcyjna: 1000 zł dla kaŜdej szkody. 
 
113. Prosimy o modyfikację prac remontowych, budowlanych do postaci: 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 
co następuje:  
1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w 
związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia 
drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, Ŝe prace te:  
a) prowadzone są w obiektach oddanych do uŜytkowania i nie wymagają pozwolenia na 
budowę,  
b) realizacja ich nie wiąŜe się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub 
konstrukcji dachu;  
2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody 
powstałe wskutek: 
a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac 
remontowo-budowlanych, 
b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych 
materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,  
c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montaŜem, 
d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 
e) katastrofy budowlanej, przez którą naleŜy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, 
polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu 
budowlanego lub jego części, niezaleŜnie od przyczyny pierwotnej; 
3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
drobnych prac remontowo-budowlanych:  
a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu 
odpowiedzialności 500 000 zł, który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;  
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia 
określonej w polisie; 

 
Odpowiedź na pytanie nr 113: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. Ochrona 
zaproponowana w treści klauzuli akceptacji prac remontowych, budowlanych ujętej w SIWZ 
odpowiada warunkom ubezpieczenia aktualnie posiadanego przez Zamawiającego. 
 
114. Prosimy o odstąpienie od klauzuli wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 114: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
 
115. Klauzula terroryzmu 
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Prosimy o potwierdzenie, Ŝe z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę 
lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 115: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę 
lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej. 
 
116. Klauzula uproszczonej likwidacji szkód 

Prosimy o zgodę na zastosowanie poniŜszej treści klauzuli: 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 
co następuje: 
1) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza kwoty określonej w umowie 
ubezpieczenia na dzień jej powstania, ubezpieczony ma prawo do samodzielnego dokonania 
naprawy, remontu lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody pod warunkiem 
przygotowania dokumentacji szkodowej poprzez sporządzenie: 
a) pisemnego protokołu zawierającego: 
- datę sporządzenia, 
- skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół, 
- datę wystąpienia szkody, 
- miejsce powstania szkody, 
- krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody i jej 
zakresu, 
b) wykazu uszkodzonego mienia uwzględniającego podstawowe parametry techniczne tego 
mienia, 
c) kosztorysu szkody (szacunkowej wartości szkody), 
d) dokumentacji fotograficznej 
oraz podanie danych osobowych sprawcy szkody w przypadku zidentyfikowania takiej osoby, a 
takŜe uzyskanie w miarę moŜliwości podpisu tej osoby w protokole, o którym mowa w pkt 1; 
2) po dokonaniu naprawy, remontu lub odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody i w terminie 
nie dłuŜszym niŜ 30 dni od dnia dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia, 
ubezpieczony dostarczy Ubezpieczycielowi na uzgodniony adres mailowy oprócz dokumentów 
określonych w pkt 1, następujące dokumenty dodatkowe: 
a)   protokół zakresu uszkodzeń zwierający wykaz uszkodzeń, sporządzony podczas naprawy, 
remontu lub odtworzenia np. przez punkt naprawczy, 
b)  faktury naprawy, remontu lub zakupu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanej przez 
firmę zewnętrzną – fakturę wraz z kosztorysem naprawy lub remontu; w przypadku naprawy 
lub remontu wykonanego przez ubezpieczonego – kosztorys naprawy lub remontu; w 
kosztorysie naleŜy uwzględnić podatek VAT tylko odnośnie wykorzystanych części lub 
materiałów, 
c)   w przypadku braku decyzji o naprawie, remoncie lub odtworzeniu uszkodzonego mienia 
dokument potwierdzający likwidację środka trwałego, a dla niskocennych składników majątku 
oświadczenie, Ŝe przedmiot szkody nie będzie naprawiany; 
d)   kopię zgłoszenia na Policję w przypadku szkód powstałych w okolicznościach 
wskazujących na popełnienie przestępstwa; 
e)   dokumentację fotograficzną naprawy, remontu lub odtworzenia; 
3) na etapie likwidacji szkody Ubezpieczyciel moŜe zaŜądać innych dokumentów niezbędnych 
do ustalenia okoliczności powstania szkody lub ustalenia wysokości szkody; 
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4) w uzasadnionych przypadkach ubezpieczony dostarczy na wniosek Ubezpieczyciela 
postanowienie Prokuratury o sposobie zakończenia postępowania przygotowawczego; 
 

Odpowiedź na pytanie nr 116: 
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ: 
-  w Sekcji C w tabeli zawartej w pkt 2.9.1 dodaje się wers l. porządkowa 31: klauzula uproszczonej 
likwidacji szkód, 
- w Sekcji G dodaje się klauzulę uproszczonej likwidacji szkód o następującej treści: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 
się, co następuje: 
1) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza kwoty określonej w umowie 
ubezpieczenia na dzień jej powstania, ubezpieczony ma prawo do samodzielnego dokonania 
naprawy, remontu lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody pod warunkiem 
przygotowania dokumentacji szkodowej poprzez sporządzenie: 
a) pisemnego protokołu zawierającego: 
- datę sporządzenia, 
- skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół, 
- datę wystąpienia szkody, 
- miejsce powstania szkody, 
- krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody i jej 
zakresu, 
b) wykazu uszkodzonego mienia uwzględniającego podstawowe parametry techniczne tego 
mienia, 
c) kosztorysu szkody (szacunkowej wartości szkody), 
d) dokumentacji fotograficznej 
oraz podanie danych osobowych sprawcy szkody w przypadku zidentyfikowania takiej osoby, 
a takŜe uzyskanie w miarę moŜliwości podpisu tej osoby w protokole, o którym mowa w pkt 1; 
2) po dokonaniu naprawy, remontu lub odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody i w 
terminie nie dłuŜszym niŜ 30 dni od dnia dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia 
mienia, ubezpieczony dostarczy Ubezpieczycielowi na uzgodniony adres mailowy oprócz 
dokumentów określonych w pkt 1, następujące dokumenty dodatkowe: 
a)   protokół zakresu uszkodzeń zwierający wykaz uszkodzeń, sporządzony podczas naprawy, 
remontu lub odtworzenia np. przez punkt naprawczy, 
b)  faktury naprawy, remontu lub zakupu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanej 
przez firmę zewnętrzną – fakturę wraz z kosztorysem naprawy lub remontu; w przypadku 
naprawy lub remontu wykonanego przez ubezpieczonego – kosztorys naprawy lub remontu; w 
kosztorysie naleŜy uwzględnić podatek VAT tylko odnośnie wykorzystanych części lub 
materiałów, 
c)   w przypadku braku decyzji o naprawie, remoncie lub odtworzeniu uszkodzonego mienia 
dokument potwierdzający likwidację środka trwałego, a dla niskocennych składników 
majątku oświadczenie, Ŝe przedmiot szkody nie będzie naprawiany; 
d)   kopię zgłoszenia na Policję w przypadku szkód powstałych w okolicznościach 
wskazujących na popełnienie przestępstwa; 
e)   dokumentację fotograficzną naprawy, remontu lub odtworzenia; 
3) na etapie likwidacji szkody Ubezpieczyciel moŜe zaŜądać innych dokumentów niezbędnych 
do ustalenia okoliczności powstania szkody lub ustalenia wysokości szkody; 
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4) w uzasadnionych przypadkach ubezpieczony dostarczy na wniosek Ubezpieczyciela 
postanowienie Prokuratury o sposobie zakończenia postępowania przygotowawczego;” 

 
117. Prosimy o modyfikację klauzuli szkód w mieniu przechowywanym w urządzeniach chłodniczych 

lub pomieszczeniach klimatyzacyjnych  do postaci: 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczeniaprzyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, Ŝe: 
1. W odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia przechowywanego w 
urządzeniachchłodniczych lub klimatyzacyjnych w temperaturze niŜszej od temperatury 
otoczenia, zakresubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek rozmroŜenia (tj. 
utraty przydatnościna skutek ich zepsucia w wyniku podwyŜszenia się temperatury 
przechowywania w następstwie przerwy w dostawie prądu lub awarii urządzenia chłodniczego). 
2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 
a) szkody, których powstanie przypisać moŜna transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu 
poza komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do 
przechowywania towarów, 
b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych/pomieszczeniach 
klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 
6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia 
chłodniczego/klimatyzacyjnego 
c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, 
wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 
d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 
przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub 
niemoŜności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem 
nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) 
chłodniczym, 
e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające 
z opóźnienia w sprzedaŜy lub dostawie 
f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spoŜycia. 
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 
150 000 zł. 
4. Franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niŜ 1 000 zł, 

 
Odpowiedź na pytanie nr 117: 
Zamawiający wyraŜa częściową zgodę na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę.  

I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ: 
- w Sekcji Gwykreśla się dotychczasową treść klauzuli szkód w mieniu przechowywanym w 
urządzeniach chłodniczych lub pomieszczeniach klimatyzacyjnych i zastępuje się ją treścią 
następującą:  

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia i ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe: 

1. W odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia przechowywanego w 
urządzeniach chłodniczych lub klimatyzacyjnych, jak równieŜ pomieszczeniach klimatyzowanych w 
temperaturze niŜszej od temperatury otoczenia, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody 
powstałe wskutek rozmroŜenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania (tj. 
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utraty przydatności w wyniku zmiany temperatury przechowywania w następstwie przerwy  w 
dostawie prądu lub awarii urządzenia chłodniczego lub klimatyzacyjnego). 

2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 

a) szkody, których powstanie przypisać moŜna transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza 
komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania 
towarów, 

b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych/pomieszczeniach 
klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszej 
godziny bezpośrednio następującej po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia 
chłodniczego/klimatyzacyjnego, 

c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad 
wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 

d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 
przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemoŜności 
utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej 
nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym, 

e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z 
opóźnienia w sprzedaŜy lub dostawie, 

f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spoŜycia. 

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi  
150 000 zł. 

4. Franszyza redukcyjna wynosi 5% wartości szkody, nie mniej niŜ 1 000 zł.” 
 
118. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, Ŝe w ramach klauzuli automatycznego pokrycia 

doubezpieczeniu będzie podlegać wyłącznie mienie będące przedmiotem zamówienia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 118: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe w ramach klauzuli automatycznego pokrycia doubezpieczeniu będzie 
podlegać wyłącznie mienie będące przedmiotem ubezpieczenia. 
 
119. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli szkód 

elektrycznych dla przepięć innych niŜ atmosferyczne w wysokości 5 % nie mniej niŜ 1 000,00 
zł. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 119: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. W odniesieniu do 
klauzuli szkód elektrycznych dla wszystkich szkód objętych zakresem klauzuli zastosowanie ma 
franszyza redukcyjna: 500 zł dla kaŜdej szkody. 
 
120. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego Ŝe 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, przeciąŜenia, 
indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach 
przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 
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Odpowiedź na pytanie nr 120: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe szkody których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów 
awaryjnych i inne tego typu objęte są ochroną wyłącznie na bazie klauzuli szkód elektrycznych. 
 
121. Wnosimy o wprowadzenie w klauzuli szkód mechanicznych franszyzy redukcyjnej w 

wysokości 10% wartości szkody min 1000,00 PLN. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 121: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. W odniesieniu do 
klauzuli szkód elektrycznych dla wszystkich szkód objętych zakresem klauzuli zastosowanie ma 
franszyza redukcyjna: 500 zł dla kaŜdej szkody. 
 
122. Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są wysokospecjalistyczne urządzenia medyczne typu lampy 

elektronowe, tomografy komputerowe, aparaty rentgenowskie, prosimy o akceptację poniŜszych 
warunków ubezpieczenia lamp elektronowych, tomografów komputerowych i błon 
rentgenowskich i endoskopów : 

 A) 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, montaŜu, ceł i opłat, jeŜeli 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 
<30 60 
<34 50 
<40 40 
<46 30 
<52 20 
<60 10 
>60 0 

< mniej niŜ 
> więcej niŜ 
 

 
2.  Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego. 
Wiek (miesiące) Wartość rzeczywista w % wartości nowej 
 
<33 100 
<36 90 
<39 80 
<42 70 
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<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 uŜytkowania1)      Wiek1)    Wartość rzeczywista 
(godziny)     (miesiące)   w % wartości nowej 
 
< 400 
< 500 

 
 

 
< 18 
<22 

  
100 
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 uŜytkowania wiek Wartość 
rzeczywista 
(godziny) (miesiące) w % 
wartości nowej 
 
< 300 < 6     100 
< 380 < 8  90 
<460 < 10 80 
< 540 < 12 70 
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<620 < 14 60 
<700 < 16 50 
< 780 < 18 40 
< 860 <20 30 
> 860 >20 20 

1)  Wartość rzeczywista określana jest na podstawie okresu uŜytkowania ( w godzinach) lub wieku (w 
miesiącach) - w przypadku ustalenia obu wielkości naleŜy przyjąć niŜszą wartość rzeczywistą. 
 
6. Wartość rzeczywista kineskopów i lamp analizujących dla sprzętu TV. Po upływie 12 miesięcy 
uŜytkowania 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. 

 
B) Warunki szczególne dotyczące tomografów komputerowych 
Niniejsza klauzulą wyłącza się odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku 
awarii pojedynczych elementów urządzenia, chyba Ŝe 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, montaŜu, ceł i opłat, jeŜeli 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: 

8.  
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 uŜytkowania (miesiące) Wartość rzeczywista w % wartości nowej 

9.  
36   100 
39 90 
41 80 
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44 70 
47 60 
49 50 
52 40 
55 30 
57 20 
60 10 
 
C) Warunki szczególne dotyczące błon rentgenowskich 
Niniejszą klauzulą wytacza się z odpowiedzialności ubezpieczyciela koszty związanie z uszkodzeniem 
lub zniszczeniem błon wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim, chyba Ŝe takie zniszczenie, 
uszkodzenie lub utrata jest bezpośrednim następstwem szkody podlegającej odszkodowaniu w 
odniesieniu do kaset bton rentgenowskich. 
D) Klauzula Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny) 
Zakład Ubezpieczeń   wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w urządzeniach 
JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o obsłudze profilaktycznej i 
naprawach w stosunku do tych przedmiotów. Ponadto ustala się, Ŝe: 
1) w rozumieniu warunków niniejszej umowy ubezpieczenia czynniki chłodzące, takie jak hel, azot 

itp., klasyfikuje się jako materiały pomocnicze, 
2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte ochroną ubezpieczeniowa na warunkach 

niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeŜeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu 
szkodzie rzeczowej na urządzeniu; przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako szkoda 
rzeczowa, 

3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta są objęte 
ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeŜeli powstały 
wskutek podlegającej odszkodowaniu szkody rzeczowej na urządzeniu oraz jeŜeli zostały 
uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia. 

E) Klauzula Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii doŜylnej 
Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz 
do terapii doŜylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: 
1) w czasie przeprowadzania badań zachowane będą warunki bezpieczeństwa, wymagane do 

zachowania urządzenia w naleŜytym stanie, 
2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy 

przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, 
3) przestrzegane są kaŜdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, 

mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 122: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. W odniesieniu do 
wysokospecjalistycznych urządzeń medycznych typu lampy elektronowe, tomografy komputerowe, 
aparaty rentgenowskie zastosowanie mają klauzula ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do 
terapii doŜylnej, jak równieŜ klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk. 
 
123. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe przedmiotem ubezpieczenia nie są programy komputerowe, dane 

elektroniczne. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 123: 
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Zamawiający potwierdza, Ŝe przedmiotem ubezpieczenia są koszty odtworzenia danych, zgodnie z 
opisem zawartym w SIWZ 
 
124. Czy i jaki sprzęt medyczny, elektroniczny znajduje się na poziomie gruntu lub poniŜej gruntu? 

JeŜeli tak to  w jakiej lokalizacji? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 124: 
Sprzęt medyczny i elektroniczny nie znajduje się ani na poziomie gruntu ani poniŜej gruntu. 
 
125. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe przedmioty ubezpieczenia są przechowywane nie mniej niŜ 10 cm 

nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniŜej poziomu gruntu lub na 
poziomie gruntu. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 125: 
Patrz odp. na pytanie Ad. 124. 
 
126. Wnosimy o potwierdzenie, Ŝe wszystkie limity odpowiedzialności, w odniesieniu do których 

nie podano inaczej obowiązują na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 126: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe wszystkie limity odpowiedzialności, w odniesieniu do których nie podano 
inaczej obowiązują na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
127. Wnosimy o potwierdzenie, Ŝe intencją Zamawiającego nie są objęte szkody za które 

odpowiedzialność ponosi podmiot z tytułu umowy gwarancji i/lub rękojmi. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 127: 
Zamawiający potwierdza, Ŝe zgodnie z intencją Zamawiającego ochroną nie są objęte szkody za które 
odpowiedzialność ponosi podmiot z tytułu umowy gwarancji i/lub rękojmi. 
 
128. Czy w odniesieniu do ubezpieczanego sprzętu elektronicznego , Zamawiający zaakceptuje 

włączenie klauzuli IT w treści, stosowanej standardowo przez ubezpieczycieli: „Klauzula 
Cyberrisk/ Klauzula IT 

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez 
które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uwaŜa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych 
lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych 
przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej 
wyłączone są: 

1) szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w 
szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, 
uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a takŜe powstałe w ich następstwie szkody 
związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w 
działalności, 

2) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu 
funkcjonalności, uŜytkowania lub dostępności do nich, a takŜe powstałe w ich następstwie 
szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w 
działalności.." 
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Odpowiedź na pytanie nr 128: 
Zamawiający akceptuje włączenie klauzuli Klauzula Cyberrisk/ Klauzula IT w odniesieniu do 
ubezpieczanego sprzętu elektronicznego w treści zaproponowanej przez wykonawcę. 
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ: 
-  w Sekcji C w tabeli zawartej w pkt 2.9.1 dodaje się wers l. porządkowa 32: klauzula 
KlauzulaCyberrisk/ Klauzula IT 
- w Sekcji G dodaje się klauzulę Klauzula Cyberrisk/ Klauzula IT o następującej treści: 
„ W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez 
które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uwaŜa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych 
lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian 
spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony 
ubezpieczeniowej wyłączone są: 

1) szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w 
szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, 
uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a takŜe powstałe w ich następstwie szkody 
związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w 
działalności, 

2) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu 
funkcjonalności, uŜytkowania lub dostępności do nich, a takŜe powstałe w ich następstwie 
szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w 
działalności.” 

 
129. ryzyko kradzieŜy zwykłej - wnosimy o wyłączenie z ochrony wartości pienięŜnych - w tym 

gotówki oraz mienia pracowników i pacjentów . 
 
Odpowiedź na pytanie nr 129: 
Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez wykonawcę. 
 
130. wnosimy o wykreślenie z zakresu ochrony zapisu: 
„13. ryzyko przerwy lub ograniczenia w dostawie mediów - w zakresie szkód wyrządzonych tą 

przerwą lub ograniczeniem w    urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media - limit  
200 000 zł." 

 
Odpowiedź na pytanie nr 130: 
Zamawiający nie akceptuje zmian zaproponowanych przez wykonawcę. 
 
131. prosimy o wskazanie prawidłowego limitu odpowiedzialności w klauzuli szkód 

elektrycznych i mechanicznych dla szkód elektrycznych - w treści klauzuli jest limit 500.000,00 
zł. a w treści Sekcji C w tabeli opisującej klauzule - limit to 600 tysięcy zł. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 131: 
Zamawiający informuje, Ŝe prawidłowy limit jest wskazany w treści klauzuli i wynosi 500 000 zł.  
 
I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji C w tabeli zawartej w pkt 2.9.1 wwers l. 
porządkowa 2 (klauzula szkód elektrycznych oraz mechanicznych) wykreśla się dotychczasowy limit 
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na przyczyny wewnętrzne dla szkód elektrycznych w wysokości 600 000,00 zł, i zastępuje go limitem 
w wysokości 500 000,00 zł. 
 
132. Zalanie z tytułu złego stanu technicznego dachu ... - wnosimy o dopisanie, Ŝe Ubezpieczyciel 

jest wolny od odpowiedzialności w przypadku, gdy do szkody doszło wskutek zaniedbania 
obowiązków Ubezpieczającego w zakresie właściwej konserwacji mienia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 132: 
Zamawiający częściowo akceptuje zmianę zaproponowaną przez wykonawcę. 

I jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ w Sekcji C wykreśla się treść pkt2.3.5.7 i zastępuje 
treścią następującą: 

„zalań, które są wynikiem między innymi nieszczelności dachu, rynien, opierzeń, stolarki okiennej lub 
drzwiowej, złącz wewnątrz budynku itp.; przy czym Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności w 
przypadku, gdy do szkody doszło wskutek zaniedbania obowiązków Ubezpieczającego w zakresie 
właściwej konserwacji mienia wynikających z przepisów prawa bądź wewnętrznych regulacji 
funkcjonujących u Ubezpieczającego.” 

 
133. Umowa ubezpieczenia - prosimy o wykreślenie zapisu dot. kary umownej w par. 9 wzoru 

umowy 
 
Odpowiedź na pytanie nr 133: 
Zamawiający informuje, iŜ w związku z treścią art 29. ust. 3 a ustawy PZP, przewidział w pkt 22.2-
22.5 SIWZ stosowne zobowiązania dla Wykonawcy. 
Umowa zatem wprowadza kary umowne na tę okoliczność, jako sankcję za nierealizowanie 
niniejszego obowiązku przez Wykonawcę. 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie zapisów dot. kary umownej. 
 
134. Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22-11-2018r. 
135. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z 15.11.2018 na 19-11-2018r. 
136. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z 22.11.2018 na 30-11-2018r. 
 
Odpowiedź na pytania 134, 135, 136: 
Zamawiający niniejszym przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.11.2018 r. 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonał zmiany treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie składania i otwarcia ofert następująco: 

1. W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 11.6.15 w zw. z art. 38 ust. 4 i art. 
12a PZP wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 
 „Ofertę naleŜy złoŜyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie.  
Na kopercie naleŜy umieścić następującą treść:  

„Oferta na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Szpitala 
Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu na lata 2019 – 2021,  

z uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych (4 części)” 
Nie otwierać przed dniem 27.11.2018 r., godz. 12.30”.  

2. W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 11.8.1 wykreśla się dotychczasową 
treść zastępując następującą: 
,,Termin i miejsce składania ofert:  
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27.11.2018 r., godz.: 12.00 
w siedzibie Zamawiającego: 
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego  
ul. Doktora Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz  
Budynek T, I piętro, pok. nr. 108 A, codziennie od godz. 8:00 do godz. 14:00 (oprócz dni wolnych 
od pracy)”. 
 

3.  W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 11.8.2 wykreśla się dotychczasową 
treść zastępując następującą: 
,,Termin i miejsce otwarcia ofert:  
Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia  27.11.2018 r., godz.: 12.30. 
w siedzibie Zamawiającego: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego, ul. 
Doktora Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz Budynek T, parter, Dział Zamówień 
Publicznych”. 

 


