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Wrocław, 16.09.2022 r. 
 

 
 
 

Do uczestników  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na usługę ubezpieczenia Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY SWZ  NR 150/2022/Poznań 
 

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez 
wykonawców oraz  informuje o następujących zmianach w SWZ: 
 
Pytanie 1 
Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach 
topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 50 000 zł na jedno i na wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o informację czy były szkody z  podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze 
studzienek wod.-kan.  w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości 
wypłat.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie miały miejsca szkody z  podtopienia, 
zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.  w mieniu podlegającym 
ubezpieczeniu. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o podanie informacji czy budynki szpitala podzielone są na strefy pożarowe oraz 
ile ich jest. Czy sprzęt zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w różnych strefach 
pożarowych. Prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej 
strefie pożarowej.  
Odpowiedź: Budynki szpitala podzielone są na strefy pożarowe. W Budynku Głównym 
wydzielono 12 stref pożarowych, w budynku obejmującym część psychiatryczną 
Szpitala 2 strefy. W najdroższej strefie pożarowej (strefa X) wartość ruchomości to ok. 
64 mln. zł. 
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Pytanie 4 
Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z 
ostatnich 3 lat  w porównaniu do wnioskowanego (przedmiot, zakres, limity, franszyzy, 
udział własny).  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres wnioskowanego zakresu ubezpieczenia 
jest podobny w porównaniu z zakresem ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 
lat. 
 
Pytanie 5 
Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 % nie 
więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowanego przez zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 6 
Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - 
prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł lub innego akceptowanego 
przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
  
Pytanie 7 
Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce roszczenia, które nie 
zostały ujęte w załączniku do SWZ z wykazem danych oraz czy zostały zgłoszone rezerwy. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie miały miejsca żadne roszczenia nie ujęte w 
załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka. 
 
Pytanie 8 
Prosimy o wprowadzenie limitu w rozszerzeniu o stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych 
przedmiotów. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20 000 zł. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 9 
Prosimy o wprowadzenie limitu w rozszerzeniu o działanie człowieka. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 10 
Prosimy o podanie liczby pracowników medycznych z podziałem na lekarzy, pielęgniarki 
oraz pozostałe zawody medyczne. 
Odpowiedź: 
pielęgniarki i położne  440 
lekarze 347 
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pozostały med. ( w tym: 
farmaceuci, opiekuni 
med., ratownicy, 
technicy, terapeuci, 
diagności lab., 
psycholodzy, 
rehabilitanci, 
dietetyczki) 

157 

 
 
Pytanie 11 
Prosimy o podanie liczby operacji wykonywanych w ubiegłym roku oraz planowaną liczbę 
operacji w bieżącym roku w podziale na oddziały. 
Odpowiedź: Oddział I/1 Chirurgiczny, Neurochirurgiczny; Oddz iał I/2 - Chirurgii 
Noworodka i Intensywnego Nadzoru  - 655 
Oddział II - Chirurgiczny, Urologiczny – 1895 
Oddział I/3 – Kardiochirurgiczny – 215 
Oddział X – Otolaryngologiczny – 742 
Z uwagi na zmienne warunki epidemiologiczne wymagające czasowego 
wstrzymywania przyjęć na zabiegi planowe, trudno oszacować na dzień dzisiejszy 
planowaną liczbę zabiegów w bieżącym roku. Niemniej z uwagi na fakt, że Szpital nie 
planuje ani rozszerzenia działalności zabiegowej, ani jej ograniczenia, należy założyć, 
że liczba zabiegów w bieżącym roku będzie przybliżona do roku poprzedniego. 
 
 
Pytanie 12 
Prosimy o podanie 3 najczęściej wykonywanych w ostatnim roku kalendarzowym zabiegów. 
Odpowiedź: 

 
 
Pytanie 13 
Prosimy o informację ilu pacjentów było przyjętych w ostatnim roku w trybie stacjonarnym. 
Odpowiedź: Liczba pacjentów w lecznictwie całodobowym i stacjonarnym szpitalnym 
za ostatni rok kalendarzowy wynosi 13 424. 
 
Pytanie 14 
Na jaki dzień została sporządzona szkodowość? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona na dzień 
15.07.2022 r. 
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Pytanie 15 
W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec lipca 2022, 
prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie 
uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że stan szkodowości nie uległ zmianie. 
 
Pytanie 16 
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź 
na poniższe pytania:  

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w 
zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ?  W przypadku 
odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W 
przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny 
do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach 
poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 

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

Odpowiedź: W odpowiedzi na powyższe pytania: 
a) Zamawiający potwierdza 
b) Zamawiający potwierdza 
c) Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 3 lat ochroną objęta była gotówka od 
kradzieży, natomiast na chwilę obecną ochroną ma być objęte mienie ruchome w 
zakresie mienia od wszystkich ryzyk zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ Rejestr 
majątku  
d) Brak udziałów własnych i franszyz w dotychczasowych umowach. 
 
Pytanie 17 
Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 
szkody spowodowane powodzią lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady 
atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te 
zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były 
działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że miały miejsce szkody wykazane w załączniku 
nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka. 
 
Pytanie 18 
Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk został 
zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny? Jeśli tak, 
prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego (w tym przenośnego) i 
oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego (w tym przenośnego).  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i informuje, że wartość sprzętu elektronicznego 
wynosi 12,5 mln., wartość własnego sprzętu elektronicznego medycznego wynosi 88 
mln, wartość sprzętu elektronicznego medycznego użyczonego wynosi 1,4 mln. 
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Pytanie 19 
Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) 
zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk: 

a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają 
konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, 
czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania  

b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy 
wyspecjalizowana firma zewnętrzna. 

Odpowiedź: 
a. posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe, odgromowe, posiadają dodatkowe/awaryjne źródła 
zasilania  

b. wyspecjalizowana firma zewnętrzna 
 
Pytanie 20 
Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu: 

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, 
b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe 

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniach wyposażonych w 
gaśnice proszkowe. Nie ma zamontowanych tryskaczy. 
 
Pytanie 21 
Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w 
lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie 
główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)? 
Odpowiedź: Rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne. 
 
Pytanie 22 
Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W związku z 
powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. 
 
Pytanie 23 
Czy którykolwiek z obiektów, w którym znajduje się zgłoszone do ubezpieczenia mienie 
będzie w okresie umowy ubezpieczenia wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 
30 dni? Jeśli tak, prosimy o: 

- wskazanie lokalizacji i wartości mienia w nim się znajdującego  
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich 
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone 
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania. 

Odpowiedź: NIE 
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Pytanie 24 
Pakiet II, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że szkody 
opisane w pkt 1 ust. 18 zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (szkody 
wynikające z działania człowieka, tj. zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność) 
są zlimitowane w poszczególnych dodatkowych rozszerzeniach zakresu, tj. pkt 2) szkody w 
sprzęcie elektronicznym (limit 100.000 zł) oraz w pkt. 3) szkody w maszynach, 
urządzeniach, wyposażeniu w tym w stałych elementach (limit 50.000 zł). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkody opisane w pkt. 1 ust. 18 zakresu 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (szkody wynikaj ące z działania człowieka, 
tj. zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność)  nie są limitowane. 
 
Pytanie 25 
W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony 
zapisów pkt 1. ust. 18 (Załącznik nr 1 do SWZ, Pakiet II) lub o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny 
akceptowalny przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł na jedno i na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 26 
Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka dewastacji i graffiti opisanych w pkt. 20 załącznika 
nr 1 do SWZ zastosowanie będzie miał limit określony w pkt. 19. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  
 
Pytanie 27 
Dla szkód elektrycznych w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o 
modyfikację treści poprzez dodanie zapisu: 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i 

odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz 
innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub 
podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego 
użytkowania, 

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

c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych, 
d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa 

stanowi inaczej, 
e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest 

odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy, 
f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób 

dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi 
(oględziny, przegląd), 
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g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, 
w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,  

h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 
kW. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis z wyłączeniem pkt. a) dla 
którego został wprowadzony limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 28 
Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% 
sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej 
umowy ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. 
 
Pytanie 29 
Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia prowadzić inwestycje polegające na 
doposażeniu dotychczasowych obiektów? Jeśli tak, prosimy o opis planowanych inwestycji 
wraz ze wskazaniem ich szacunkowej wartości. 
Odpowiedź: Wszystkie informacje zawarte w SWZ, niemniej zamawiający wymaga 
zgodnie z pyt 5 w klauzuli automatycznego pokrycia z limit w wysokości 2 000 000 zł. 
 
Pytanie 30 
Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość 
klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegocjację stawki ubezpieczenia od 
wszystkich ryzyk?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 31 
Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – 
prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 500.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6. 
 
Pytanie 32 
Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, o których 
mowa w pkt XX SWZ, a w szczególności dotyczących: 
- przedłużenia umowy, przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta 
na początku umowy 
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną 
dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, wymaga zgody obu stron. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. 
 
Pytanie 33 
Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 24 do 12 miesięcy. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 34 
W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli 
wypowiedzenia w poniższej treści: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony 
umowy postanawiają, że w przypadku, gdy  
1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 
odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone 
w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona 
najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w 
danym rodzaju ubezpieczenia, lub  
2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 
ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres 
polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym 
lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela 
reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub 
3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości 
początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia 
mienia i technicznych), lub 
4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, 
Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka 
analogiczna procedura została podjęta w jakiejkolwiek jurysdykcji Ubezpieczyciel 
ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres 
polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
odpowiednio kolejnego okresu polisowego.  
Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć 
negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 35 
Prosimy o wyłączenie z zakresu szkód opisanych w pkt 1. ust. 21 (Załącznik nr 1 do SWZ, 
Pakiet II). W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – 
proponujemy 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie szkód opisanych w pkt. 1 ust. 
21. Limit zgodny z odpowiedzią na pytanie nr 8. 
 
Pytanie do wszystkich pakietów 
 
Pytanie 36  
Proszę o przedstawienie zaktualizowanej na dzień 31.08.2022 r. szkodowości z ryzyk 
objętych SWZ (w tym z ryzyka EEI) z uwzględnieniem szkód i roszczeń min. za ostatnie 3 
lata, niezależnie od faktu posiadania ubezpieczenia w tym zakresie – szkodowość powinna 
dotyczyć całości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia zgodnie z SWZ. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obowiązuje szkodowość wykazana w 
załączniku nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka. 
 
Pytania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia:  
 
Pytanie 37 
Czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenie działalności o:  
- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;  
- otwarcie nowych oddziałów;  
- powołanie nowych zakładów leczniczych.  
Odpowiedź: NIE 
 
Pytanie 38 
Jeżeli tak to:  
- jakiego rodzaju podmioty/oddziały/zakłady lecznicze (specjalizacje);  
- planowany obrót (w tym NFZ);  
- szacowana liczba pacjentów.  
Odpowiedź: Nie dotyczy 
 
Pytanie 39 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla pokrycia szkód wyrządzonych pracownikom 
oraz innym osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilno-prawnych, powstałych 
w związku z wypadkiem przy pracy, miała zastosowanie następująca klauzula: 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom 
ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.  
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz 
za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, 
wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego 
ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.  
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na 
podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 40  
Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla pokrycia szkód powstałych w ruchomościach, z 
których Szpital korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu 
lub innej podobnej formy, miała zastosowanie następująca klauzula:  
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z 
których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.  
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody 
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rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z 
cudzej rzeczy.  
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:  
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub 
uszkodzenie;  
2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;  
3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych 
pojazdach,  
4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw 
koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.  
4. W rozumieniu niniejszej klauzuli zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 41  
Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla pokrycia szkód powstałych w mieniu 
nieruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, 
dzierżawy lub innej umowy użytkowania, miała zastosowanie następująca klauzula:  
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których 
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, 
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy  
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz 
za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z 
których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu,  dzierżawy, użytkowania, 
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.  
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:  
1) w gruntach;  
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia;  
3) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one 
części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z 
cudzej rzeczy.  
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 42 
Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla pokrycia szkód powstałych w mieniu 
przechowywanym (pacjentów), miała zastosowanie następująca klauzula: 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody 
w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie 
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  
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2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez 
pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w 
osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba 
odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.  
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na 
przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy 
otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.  
5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez 
podmiot leczniczy depozytu.  
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w 
podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę za wyjątkiem pkt.5. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Depozyt rzeczy 
pacjentów jest prowadzony głównie dla oddziałów psychiatrycznych Szpitala. 
 
Pytanie 43  
Prosimy o podanie wysokości obrotu Szpitala z działalności medycznej za ostatni zamknięty 
rok obrotowy.  
Odpowiedź: 
Wyszczególnienie 2021 
Przychody ze sprzedaży usług medycznych - NFZ        185 455 510,62     
Przychody ze sprzedaży usług medycznych - MZ (w tym rezydenci)          10 937 433,62     
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług medycznych               496 138,44     
Razem przychody z działalności leczniczej        196 889 082,68     
Przychody z pozostałej dzialaności          11 665 129,99     
RAZEM PRZYCHODY  (OBROTY)        208 554 212,67     

 
Pytanie 44 
Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia OC za 
szkody w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem szkód związanych z 
naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 45  
Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu czystych strat finansowych.  W przypadku braku 
akceptacji wnioskujemy o obniżenie podlimitu odpowiedzialności do 50 000 PLN na jeden i 
wszystkie wypadki. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązuje limit 100 000 zł. 
 
Pytanie 46 
Wnioskujemy o modyfikację klauzuli likwidatora szkód zgodnie z poniższą propozycją  
Klauzula likwidatora szkód  
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Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania 
wskazania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po 
zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich 
danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby 
sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego 
adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje 
pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytania dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:  
 
Pytanie 47 
Czy w budynkach będących przedmiotem ubezpieczenia zamontowany jest system 
sygnalizacji pożaru? Jeśli tak, to jakie budynki / strefy pożarowe obejmuje? Czy adresatem 
sygnału jest PSP / agencja ochrony / czy sygnał jest transmitowany do pomieszczenia ze 
stałą obsadą 24/7?  
Odpowiedź: Budynki, w których zamontowany jest system sygnalizacji pożaru: 
1. Budynek Główny 
2. Budynek Kliniki Psychiatrii (Oddziały A, B, C, D) 
Adresatem sygnału jest jednostka PSP. Umowa na 24h monitoring ppoż podpisana               
z firmą zewnętrzną. Za jej pośrednictwem sygnał jest generowany do dedykowanej 
jednostki PSP. 
 
Pytanie 48  
Czy w odniesieniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - nieruchomości, 
Zamawiający potwierdza, iż długość linii kablowych, światłowodowych, 
telekomunikacyjnych i elektrycznych, które mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, 
nie przekracza 500 metrów poza obręb danej lokalizacji? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. 
 
Pytanie 49  
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w medycznym sprzęcie 
elektronicznym w wysokości 10% szkody nie mniej niż 1 000,00 zł. W przypadku gdy 
zaproponowana wysokość franszyzy jest niedopuszczalna, prosimy o zaproponowanie innej.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego w 
wysokości 5% dla szkód w medycznym sprzęcie elektronicznym. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 50 
W pozostałym zakresie wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 
000,00 zł w każdej szkodzie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 51  
Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie zaznaczonych zapisów:  
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Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne 
substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek 
awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, 
spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia 
elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur, 
zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w 
obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji, zalanie wodą powstałą w 
wyniku topnienia mas śniegu lub lodu, a także zalania przez dach oraz otwory 
dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową, jeżeli do 
powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów 
budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała 
nagle i niespodziewanie,  
Jeśli Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia ww. zapisów, czy dopuszcza wprowadzenie 
limitów na te ryzyka  
- Zalanie w budynkach wyłączonych z eksploatacji limit 20 000 PLN na jedno i 50 000 
000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
- Zalanie wskutek rozszczelnienia dachu limit 100 000 PLN.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit na ryzyko zalania w budynkach 
wyłączonych z eksploatacji limit 20 000 zł na jedno i 50 000 000,00 zł na wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz limit na zalanie wskutek rozszczelnienia dachu 
na limit 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 52  
Wnioskujemy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli przepięć w 
wysokości 5% szkody. W przypadku gdy zaproponowana wysokość franszyzy jest 
niedopuszczalna, prosimy o zaproponowanie innej.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 53 
Prosimy o uwzględnienie w klauzuli automatycznego pokrycia poniższych zapisów:  
- nowo nabyte mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania 
ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o 
inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;  
- składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji / 
nowego mienia zgłaszanego do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej 
ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy 
ubezpieczenia.  
- odpowiedzialność TU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu 
odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla wszystkich kategorii 
mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 54  
W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych prosimy o zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 
000,00 zł.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższa klauzula nie jest w zakresie 
przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 55  
W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony:  
a) prac naruszających konstrukcję budynku lub pokrycie dachu,  
b) prac, które wymagają pozwolenia a budowę,  
c) szkód powstałych wskutek:  
- niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac 
remontowo-budowlanych,  
- przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych 
materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,  
- awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,  
- dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,  
- katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, 
polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu 
budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej; 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższa klauzula nie jest w zakresie 
przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 56  
Prosimy o uwzględnienie w klauzuli rzeczoznawców poniższych zapisów:  
„- sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona 
została szkoda objęta odpowiedzialnością ubezpieczyciela i z tytułu której ubezpieczyciel 
wypłacił odszkodowanie oraz  
- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela”  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższa klauzula nie jest w zakresie 
przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 57  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na 
wprowadzenie klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu 
zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego 
owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:  
KLAUZULA WYŁ ĄCZENIA CHORÓB ZAKA ŹNYCH:  
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej 
umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są 
objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, 
przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy:  
1) szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń 
objętych zakresem umowy ubezpieczenia;  
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2) szkód z tytułu utraty zysku brutto, spowodowanych szkodą rzeczową, o której mowa w 
pkt 1),  
jeżeli szkody te są objęte zakresem umowy ubezpieczenia.  
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może 
zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na 
inny organizm, w przypadku gdy:  
1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny 
organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz  
2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi 
przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na 
dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między 
organizmami, oraz  
3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla 
zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem 
szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z 
rzeczy.  
W przypadku braku zgody na powyższe, Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia 
oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wyłączenia chorób 
zakaźnych tylko dla ubezpieczenia mienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 58 
Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w 
danych oraz szkód  następczych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną 
jest atak cybernetyczny/działanie hakera.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym. 
 
Pytanie 59  
Wnioskujemy o zgodę na modyfikację treści klauzuli zastąpienia i części zamiennych 
zgodnie z poniższą propozycją – wykreślenie słowa „ekonomicznie”:  
Klauzula zastąpienia i części zamiennych  
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może 
zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju 
zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest 
technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty 
odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia 
elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 60  
Wnioskujemy o zgodę na modyfikację treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód zgodnie z 
poniższą propozycją – dodanie zaznaczonego sformułowania:  
Klauzula szybkiej likwidacji szkód  



  Strona 16 z 19                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl 

 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, 
których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, 
wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający 
po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w 
wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, 
Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności 
szkody, pozostawiając do decyzji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które 
zostały wymienione. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych 
kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym 
fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej 
kradzieżą. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 61  
Czy Zamawiający dopuszcza włączenie dodatkowych klauzul w poniższej treści:  
Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego  
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU odpowiada za szkody w 
urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia 
zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki 
chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 3 
OWU sprzętu elektronicznego.  
Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy 
pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w 
ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.  
Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są 
tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem 
wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty 
podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.  
Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej  
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU ponosi odpowiedzialność 
za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod 
następującymi warunkami:  
w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do 
zachowania urządzenia w należytym stanie, przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) 
mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w 
zgięciu,  
przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, 
mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 62  
Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje włączenie do ubezpieczenia (np. na 
etapie aktualizacji SU po zebraniu danych do SWZ) mienia wskazanego co do rodzaju w 
wykazie stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ z SU 0,00 zł?  
Jeśli tak prosimy o podanie wartości tego mienia oraz wykreślenie grupy VII KŚT z 
wyjątkiem pojazdów nie podlegających rejestracji i użytkowanych wyłącznie w określonym 
w SWZ miejscu ubezpieczenia.  
Niezależnie od powyższego prosimy o wykreślenie z wykazu pozycji „Inne”.  
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 63  
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji lub planuje 
wyłączyć w okresie realizacji zamówienia wyłączenie budynków z eksploatacji na okres 
powyżej 30 dni?  
Jaka jest wartość tych budynków?  
Czy spełnione są wobec nich poniższe wymogi?  
a) konieczność stałego dozoru ubezpieczonego mienia lub zainstalowania alarmu 
antywłamaniowego  
b) konieczność odłączenia wszelkich maszyn, urządzeń od źródeł zasilania i ich 
zakonserwowanie;  
c) konieczność bieżącej konserwacji wszystkich instalacji;  
d) konieczność utrzymywania gotowych do użycia wszelkich występujących środków 
zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, alarm 
antywłamaniowy. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przedmiocie ubezpieczenia nie ma 
budynków. 
 
Pytanie 64  
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? O jakiej 
wartości? Jaki jest ich stan techniczny? Czy w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 
przechowywane jest jakiekolwiek mienie ruchome?  
Jeśli Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia takie budynki prosimy o wyłączenie ich z 
ochrony, a w przypadku braku akceptacji dla takiego rozwiązania o ograniczenie zakresu 
ubezpieczenia dla takich obiektów do ryzyk FLEXA oraz wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia i fr. red. w wysokości 5 000,00 zł w każdej szkodzie.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przedmiocie ubezpieczenia nie ma 
budynków. 
 
Pytanie 65  
W odniesieniu do ryzyka działania człowieka prosimy o ustalenie jednego limitu 
odpowiedzialności w wysokości 50 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9. 
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Pytanie 66  
Prosimy o podanie limitu odpowiedzialności dla ryzyka stłoczenia ubezpieczonych 
przedmiotów – proponujemy limit 20 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8. 
 
Pytanie 67  
W odniesieniu do „ryzyka przepięć” wnioskujemy o wyłączenie z ochrony szkód 
powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, 
odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 
 
Pytanie 68  
W kl. elementów zastąpienia i części zamiennych wnioskujemy o wykreślenie zapisu „i 
ekonomicznie” w zdaniu: „Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku 
szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania 
wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie 
dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione.”  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59. 
 
Pytanie 69  
W kl. 72 godzin prosimy o wykreślenie zapisu: „np.” zastępując go zamkniętym katalogiem 
ryzyk. Ew. prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie ww. 
klauzulą szkód innych niż zdarzenia losowe o charakterze żywiołowym, w szczególności, że 
jego intencją nie jest zastosowanie ww. klauzuli do ryzyka przepięć, szkód elektrycznych, 
działania człowieka.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ww. 
klauzulą szkód innych niż zdarzenia losowe o charakterze żywiołowym, w 
szczególności, że jego intencją nie jest zastosowanie ww. klauzuli do ryzyka przepięć, 
szkód elektrycznych, działania człowieka.  
 
Pytanie 70  
W kl. zniesienia regresu w stosunku do pracowników prosimy o dodanie wskazanych 
poniżej zapisów:  
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel znosi regres w przypadku szkody 
wyrządzonej przez pracownika będącego:  
1) osobą fizyczną, w tym także osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 
wyłącznie na rzecz ubezpieczonego,  
2) ) osobą, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym  
Zniesienie regresu nie dotyczy winy umyślnej.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 71  
Prosimy o zastosowanie limitu 500 tys. zł na zdarz/agr wskazanego w punkcie 1.1.16 
Pakietu II (pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych) również do punktu 1.1.15, tj. 
zbyt wysokie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej (…)  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 72  
Prosimy o dodanie do kl. reprezentantów zapisu: „Za reprezentantów Ubezpieczonego 
uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem 
gospodarczym oraz dyrektora szpitala w zakresie innym, niż osobiste udzielanie przez 
niego świadczeń medycznych.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 73  
Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu w odniesieniu do sprzętu 
elektronicznego i sprzętu: ”Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w 
ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, 
jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób 
ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się 
ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. 
Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga 
stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych 
(odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 74  
Wnioskujemy o modyfikację klauzuli likwidatora szkód zgodnie z poniższą propozycją  
Klauzula likwidatora szkód  
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania 
wskazania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po 
zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich 
danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby 
sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego 
adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje 
pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46. 
 
 
Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Robert Gostyński 


