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ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ 
MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU  

PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA KLINICZNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  

NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE 
 

(ZNAK SPRAWY 6/2018/OC_M_KOM/NO/U/BU) 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 

Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8 we Wrocławiu, będący 
pełnomocnikiem Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 
w związku pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Usługa ubezpieczenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie” (znak sprawy 6/2018/OC_M_KOM/NO/U/BU) podaje niniejszym 
odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania oraz informuje o modyfikacjach (zmianach) 
zapisów SIWZ: 
 
 

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 29.10.2018r. 
wraz z odpowiedziami Zamawiającego 

 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej  SIWZ  będą miały 
zastosowanie przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) Wykonawcy, w tym 
postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 
wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają zastosowanie  chyba, że 
Zamawiający włączył je do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. 
 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje na obowiązujące w SIWZ zapisy: 
 
a) W Załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia - warunki ubezpieczenia” w części 

pn. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia – warunkach 
ubezpieczenia” pkt. 2 i 4 w następującej treści: 
 

2. W sprawach nieokreślonych w niniejszym dokumencie (SIWZ) będą miały zastosowanie 
właściwe zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) lub Szczególnych Warunków 
Ubezpieczenia (SWU) Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących 
częścią OWU i/lub SWU. 
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4. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie klauzul produktowych 
zgodnie z treścią OWU Ubezpieczyciela w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ pod 
warunkiem, że treść klauzul produktowych według OWU Ubezpieczyciela nie ogranicza 
zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w SIWZ. 

 
b) W Załączniku nr 9 do SIWZ - „Projekt umowy generalnej na realizację zadań CZĘŚCI 

PIERWSZEJ zamówienia” §1 ust. 9 w następującej treści: 
 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie klauzul produktowych zgodnie 
z treścią OWU Wykonawcy w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ pod warunkiem, że treść 
klauzul produktowych według OWU Wykonawcy nie ogranicza zakresu ubezpieczenia, o którym 
mowa w SIWZ. 

 
c) W Załączniku nr 10 do SIWZ – „Projekt umowy generalnej na realizację zadań CZĘŚCI 

DRUGIEJ zamówienia” §1 ust. 9 w następującej treści: 
 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie klauzul produktowych zgodnie 
z treścią OWU Wykonawcy w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ pod warunkiem, że treść 
klauzul produktowych według OWU Wykonawcy nie ogranicza zakresu ubezpieczenia, o którym 
mowa w SIWZ. 

 
d) W Załączniku nr 11 do SIWZ – „Projekt umowy generalnej na realizację zadań CZĘŚCI 

TRZECIEJ zamówienia” §1 ust. 10 w następującej treści: 
 
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie klauzul produktowych zgodnie 

z treścią OWU Wykonawcy w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ pod warunkiem, że treść 

klauzul produktowych według OWU Wykonawcy nie ogranicza zakresu ubezpieczenia, o którym 

mowa w SIWZ. 
 

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 2: 
W odniesieniu do wykazu szkód OC prosimy o opis  szkód z określeniem przyczyn szkody za okres 
10 lat. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zamawiający informuje, że dane na temat szkód OC wraz z określeniem przyczyny szkody na okres 
10 lat zostały przedstawione w Skorygowanym Załączniku nr 14 do SIWZ – „Szkodowość”. 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 

 

Poniższe pytania dotyczą  zadań w Części II Zamówienia   

 
Pytanie nr 3: 
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
nie związanej z prowadzoną działalnością leczniczą – Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia punkt d 
„OC za leki” prosimy o wykreślenie z zakresu przedmiotowego ubezpieczenia. 
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Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu w dobrowolnym 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie związanej z prowadzoną działalnością leczniczą – 
Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia punkt d „OC za leki”.  
 
Jednocześnie Zmawiający informuje, ze obecna polisa obejmuje tego rodzaju rozszerzenie.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 4: 
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
nie związanej z prowadzoną działalnością leczniczą zapisu – Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia 
punkt q „OC z tytułu szkód środowiskowych” prosimy w miejsce zaproponowanej treści  
wprowadzenie poniższej: 
 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniemsię 
niebezpiecznych substancji  do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane 
z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody 

powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub 
gruntu, a także koszty poniesione przez poszkodowanych w celu usunięcia i oczyszczenia z 
powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem 

łącznego spełnienia następujących warunków: 

1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie 

zamierzona ani nie możliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego; 

2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia; 
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego 

lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania; 

4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona 

protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej. 

2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie 

się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, 
rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia 
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. 

3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny 
i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, 
monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Zamawiający informuje, że w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie związanej 
z prowadzoną działalnością leczniczą rozszerzenie zakresu ubezpieczenia punkt q „OC z tytułu 
szkód środowiskowych” przyjmuje następującą treść: 
 

q) OC z tytułu szkód środowiskowych 
1) Odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych 

substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez 
poszkodowanych w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu 

substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia 
następujących warunków: 

− przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, 
nie zamierzona ani nie możliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego przy 

zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu działalności; 
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− początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia; 
− przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez 

ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu 
przedostania; 

− przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została 
stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej 

2) Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie 
się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, 
rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia 
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. 

3) Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, 
mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności 
człowieka. 

4) Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy 
zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie. 

5) Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty 
badania, monitorowania  i kontroli zanieczyszczenia środowiska 

Limit odpowiedzialności: 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 5: 
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
związanej z prowadzoną działalnością leczniczą  - zapis „OC za naruszenie praw pacjenta ”  prosimy 
o dodanie zastrzeżenia, iż naruszenie praw pacjenta związane ze szkodą osobową. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający informuje, że treść przedmiotowego rozszerzenia zawarta w SIWZ obejmuje 
zaostrzenie „naruszenie praw pacjenta związane ze szkodą osobową”.  
Poniżej treść rozszerzenia z SIWZ: 
 

g) OC za naruszenie praw pacjenta związane ze szkodą osobową 

Odpowiedzialność ustawowa osób objętych ubezpieczeniem za naruszenie wybranych praw 
pacjenta zgodnie z art. 448 KC 
Przez wybrane prawa pacjenta rozumie się: 

1) prawo do informacji o stanie zdrowia, 

2) prawo do zachowania tajemnicy, 
3) prawo do poszanowania godności i intymności, 
4) prawo do zgłaszania sprzeciwu odnośnie opinii lub orzeczenia lekarza, 
5) prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, 

6) prawo do opieki duszpasterskiej. 
Zakres praw pacjenta wskazanych w ust. 2 rozumiany jest zgodnie z brzmieniem ustawy 
z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2011, Nr 

113, poz. 660, z późn. zm.). 
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej 

 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 6: 
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu „OC za produkt” –  
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu:  
Rodzaj produktu: Żywność 
Odpowiedzialność za szkody w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją żywności 
wytwarzanej, przetwarzanej i/lub podawanej pacjentom. 
Rozszerzenie obejmuje  odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zatrucia drogą pokarmową 
i zakażeń (w tym gronkowiec), a także związane z zarażeniem salmonellą, czerwonką i innymi 
zakażeniami pokarmowymi Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej 
 
Prosimy o wprowadzenie poniższej treści: 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez producenta w związku 

z wprowadzeniem produktu do obrotu 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody 
wyrządzone przez wprowadzenie do obrotu produktów określonych w umowie 
ubezpieczenia. 

2. O ile nie umówiono się inaczej, ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność 
cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do 
obrotu na terytorium RP, powstałe: 

1) na terytorium RP; 
2) poza terytorium RP, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, pod 

warunkiem że produkt został wprowadzony do obrotu przez ubezpieczonego na terenie 

RP, przy czym nie był on ani przygotowany przez ubezpieczonego do eksportu, ani 

ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany (eksport pośredni). 

3. Powstanie wszystkich szkód będących wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) 

produktów posiadających tę samą wadę lub które można przypisać tej samej przyczynie 
uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy, niezależnie od liczby poszkodowanych, przy 
czym za chwilę ich powstania przyjmuje się chwilę powstania pierwszej szkody. Ochroną 

ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z takiej serii, nawet jeśli powstały po 

zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii powstała 

w okresie ubezpieczenia (szkoda seryjna)  

4. Ubezpieczyciel  nie odpowiada za szkody: 
1) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu oraz z tytułu korzyści 

jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem; 

2) których przyczyną była jawna wada produktu na co producent wyraźnie zwrócił uwagę; 
3) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego; 
4) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane; 
5) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje 

krwiopochodne; 
6) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną 

instrukcją obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz 
sposób jego wykorzystania; 

7) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym; 
8) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów 

tytoniowych; 
9) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) 

dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez 

przepisy obowiązujące w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu. 
5. Ponadto, o ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie odpowiednich 

klauzul dodatkowych, Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1) poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów 
dostarczonych przez ubezpieczonego; 
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2) wyrządzone osobie trzeciej, polegające na poniesieniu kosztów zlokalizowania 
wadliwego produktu oraz kosztów usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwych 
produktów oraz na montaż, umocowanie lub położenie produktu bez wad; 

3) poniesione przez producenta w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych 
obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych, 
wyremontowanych, zamontowanych lub konserwowanych przez ubezpieczonego; 

4) poniesione przez osoby trzecie, z powodu wad etykiet i opakowań wykonanych przez 
ubezpieczonego; 

spowodowane wycofaniem produktu z rynku. 
6. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie klauzul, o których mowa w ust. 5, 

następuje tylko w takim zakresie, w jakim zostało to ustalone w treści właściwej klauzuli. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający informuje, że rozszerzenie zakresu „OC za produkt” przyjmuje następującą treść: 
 

c) OC za produkt 
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do 
obrotu. 
Rodzaj produktu: Żywność 
Odpowiedzialność za szkody w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją 
żywności wytwarzanej, przetwarzanej i/lub podawanej pacjentom. 

Rozszerzenie obejmuje  odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek zatrucia drogą 
pokarmową i zakażeń (w tym gronkowiec), a także związane z zarażeniem salmonellą, 
czerwonką i innymi zakażeniami pokarmowymi. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu oraz z tytułu korzyści 

jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem; 

2) których przyczyną była jawna wada produktu na co producent wyraźnie zwrócił 
uwagę; 

3) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego; 

4) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje 

krwiopochodne; 

5) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub 

załączoną instrukcją obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości 
produktu oraz sposób jego wykorzystania; 

6) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów 

tytoniowych. 
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 7: 
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu OC najemcy rzeczy ruchomych: 
Odpowiedzialność za szkody w rzeczach ruchomych będących przedmiotem umowy najmu, 
leasingu, użyczenia, itp. Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej 

Prosimy o wprowadzenie poniższej treści : 
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, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody 
rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania 
z cudzej rzeczy. 
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2. 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 lub ich wyposażeniu lub 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. 

3. W rozumieniu niniejszej klauzuli zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Zamawiający informuje, że rozszerzenie o OC najemcy rzeczy ruchomych przyjmuje następującą 
treść: 
 

h) OC najemcy rzeczy ruchomych  

Odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których 
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, 
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych; 
2) powstałych w pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach pozostawionych w tych 

pojazdach. 
W rozumieniu niniejszego rozszerzenia zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi. 

Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej 
 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 8: 
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu OC najemcy nieruchomości  
Odpowiedzialność  za szkody w nieruchomościach będących przedmiotem umowy najmu, leasingu, 

użyczenia, dzierżawy itp.  

Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej 

 
Prosimy o wprowadzenie poniższej treści:  
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, 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; 

4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za 
wyjątkiem 

5) napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 
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Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Zamawiający informuje, że rozszerzenie o OC najemcy nieruchomości przyjmuje następującą 
treść: 
 

i) OC najemcy nieruchomości 
Odpowiedzialność  cywilna 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. 
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. 

Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 9: 
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu - OC imprez 
 
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia imprezy (zarówno płatnej jak 

i bezpłatnej) nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej, bez względu na miejsce organizacji imprezy, liczby uczestników 

i rodzaju imprezy. 

W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku 
organizacji, zbaw tanecznych, Sylwestra, festynów i imprez rekreacyjnych, wycieczek 
rekreacyjnych, koncertów, zawodów sportowych itp. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone uczestnikom imprezy nie mającej 

charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej. 

Za uczestnika uważa się osobę fizyczną znajdującą się w czasie trwania imprezy na terenie, na 
którym jest ona przeprowadzana, w charakterze widza, wykonawcy, zawodnika, sędziego, obsługi 
techniczno-administracyjnej a także osobę świadczącą usługi dodatkowe w czasie trwania imprezy. 
Ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: ekstremalne, lotnicze, motorowe, oraz inne 

gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 

Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej 
 
Prosimy o wprowadzenie poniższych wyłączeń : 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1) poniesione przez Policję, Państwową Straż Pożarną, inne jednostki ochrony 
przeciwpożarowej, agencję ochrony oraz służbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu 
i w czasie trwania imprezy; 

2) powstałe w pojazdach oraz w rzeczach w nich pozostawionych; 
3) powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków. 
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Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający informuje, że rozszerzenie o OC imprez przyjmuje następującą treść: 
 

n) OC imprez 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia imprezy (zarówno płatnej 
jak i bezpłatnej) nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, bez względu na miejsce organizacji imprezy, 
liczby uczestników i rodzaju imprezy. 
W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody wyrządzone 
w wyniku organizacji, zbaw tanecznych, Sylwestra, festynów i imprez rekreacyjnych, 
wycieczek rekreacyjnych, koncertów, zawodów sportowych itp. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone uczestnikom imprezy nie mającej 
charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej. 
Za uczestnika uważa się osobę fizyczną znajdującą się w czasie trwania imprezy na terenie, 
na którym jest ona przeprowadzana, w charakterze widza, wykonawcy, zawodnika, 
sędziego, obsługi techniczno-administracyjnej a także osobę świadczącą usługi dodatkowe 
w czasie trwania imprezy. 
Ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: ekstremalne, lotnicze, motorowe, oraz 
inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości. 
W ramach niniejszego rozszerzenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe 

w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków. 
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 10: 
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu OC za szkody w mieniu stanowiącym przedmiot obróbki, 
naprawy 
 
Odpowiedzialność za szkody w mieniu stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy lub innych 

czynności w ramach usług wykonywanych przez Ubezpieczającego - dotyczy w szczególności usług 

sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych, pralniczych.  
Limit odpowiedzialności: 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

 
Prosimy o wprowadzenie poniższej treści:  
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło 
przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych 
przez ubezpieczonego. 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o  odpowiedzialność cywilną za szkody 
rzeczowe powstałe w mieniu ruchomym powierzonym ubezpieczonemu do obróbki, 

naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym 
charakterze. Ubezpieczeniem objęte są także szkody powstałe po wydaniu powierzonego 
mienia, jeżeli są następstwem wadliwie wykonanej usługi przez ubezpieczonego. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) polegających na utracie mienia z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie; 
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia; 

3) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 
korzystania z cudzej rzeczy; 
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4) powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 

ubezpieczonego, chyba że mienie przechowywane jest w związku z obróbką, 
naprawą, czyszczeniem, konserwacją, serwisowaniem lub innymi usługami 
o podobnym charakterze; 

5) polegających na uszkodzeniu pojazdu w następstwie jazd próbnych dokonywanych 
w odległości powyżej 25 km od miejsca wykonywania usługi oraz w przypadku, gdy 
kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania 

 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający informuje, że rozszerzenie o OC za szkody w mieniu stanowiącym przedmiot obróbki, 
naprawy przyjmuje następującą treść: 
 

s) OC za szkody w mieniu stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy 

Odpowiedzialność za szkody rzeczowe w mieniu ruchomym stanowiącym przedmiot 
obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym 
charakterze w ramach usług wykonywanych przez Ubezpieczającego - dotyczy 
w szczególności usług sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych, pralniczych. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) wynikłych z normalnego zużycia mienia; 
2) powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 

ubezpieczonego, chyba że mienie przechowywane jest w związku z obróbką, 
naprawą, czyszczeniem, konserwacją, serwisowaniem lub innymi usługami 
o podobnym charakterze. 

Limit odpowiedzialności: 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 11: 
W odniesieniu do rozszerzenia zakresu OC usług noclegowych    
Odpowiedzialność za szkody związane z świadczeniem usług noclegowych, w tym odpowiedzialność 

za szkody w mieniu gości korzystających z usług noclegowych, w szczególności rodzin pacjentów. 

Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
 
Prosimy o wprowadzenie poniższej treści:  

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o  odpowiedzialność ubezpieczonego, gdy 
w związku z prowadzoną działalnością hotelarską jest on zobowiązany w myśl przepisów 
prawa do naprawienia szkody w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych. 

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w: 
1) rzeczach oddanych na przechowanie; 
2) pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach w nich pozostawionych. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści rozszerzenie OC usług 
noclegowych.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 12: 
W odniesieniu do zapisów w projekcie Umowy Generalnej na realizację zadań części drugiej 
zamówienia prosimy o usunięcie zapisów dotyczących paragrafu 6 punkt 4: 
Ponadto Wykonawca poda informację o aktualnych wysokościach sum ubezpieczenia / sum 
gwarancyjnych limitów odpowiedzialności uwzględniających wypłacone odszkodowania. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie powyższych zapisów. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 13: 
Prosimy o wykreślenie Klauzuli informacji oraz  terminu oględzin w ubezpieczeniu OC.  
W przypadku braku zgody prośba o poniższą modyfikację : 
 
Klauzula informacji 

Niniejszym ugadania się, że Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do każdorazowego, niezwłocznego 
informowania Ubezpieczającego o: 

− roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, jakie wpłynie bezpośrednio do Zakładu ubezpieczeń  
− przed wydaniem decyzji o zamiarze zawarcia ugody z poszkodowanym, uznania roszczenia 

oraz o dokonanych wypłatach zadośćuczynienia i/lub odszkodowania Zakład ubezpieczeń 

każdorazowo przekaże Ubezpieczającemu kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub 

zadośćuczynienia pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez poszkodowanego, jego 

przedstawiciela ustawowego lub uprawnionego - zgody na przekazanie danych, w tym 
danych dotyczących zdrowia podmiotowi leczniczemu, który wykonywał świadczenia 
zdrowotne 

 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli informacji oraz  terminu 
oględzin w ubezpieczeniu OC. 
 
Zamawiający informuje, że Klauzula informacji przyjmuje następującą treść: 
 
Klauzula informacji 

Niniejszym ugadania się, że Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do każdorazowego, niezwłocznego 
informowania Ubezpieczającego o: 

− roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, jakie wpłynie bezpośrednio do Zakładu ubezpieczeń; 
− przed wydaniem decyzji o zamiarze zawarcia ugody z poszkodowanym, uznania roszczenia 

oraz o dokonanych wypłatach zadośćuczynienia i/lub odszkodowania Zakład ubezpieczeń 
każdorazowo przekaże Ubezpieczającemu kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub 
zadośćuczynienia pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez poszkodowanego, jego 
przedstawiciela ustawowego lub uprawnionego - zgody na przekazanie danych, w tym 
danych dotyczących zdrowia podmiotowi leczniczemu, który wykonywał świadczenia 
zdrowotne. 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
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Pytanie nr 14: 
W odniesieniu do klauzuli wypłaty odsetek i klauzuli realizacji wyroku, prosimy o poniższe zmiany:  
 
Klauzula wypłaty odsetek 

Niniejszym ustala się, że w przypadku zasądzenia przez Sąd wyroku (wyrok dotyczy sprawy, którą 
co do zasady chroniła umowa ubezpieczenia zawarta z  Zakładem Ubezpieczeń), na podstawie 
którego Ubezpieczający zostaje zobowiązany do wypłaty należnego odszkodowania oraz odsetek za 
okres wskazany w wyroku sądowym, Zakład Ubezpieczeń dokona wypłaty odszkodowania oraz 
odsetek w pełnej wysokości zasądzonej przez Sąd pod warunkiem zawiadomienia Ubezpieczyciela 
o toczącym się postępowaniu niezwłocznie po otrzymaniu pierwszego pisma z Sądu, nie później niż 
wraz z pierwszym pismem skierowanym przez Ubezpieczającego do sądu bez względu na datę 
zawiadomienia o roszczeniu Zakład Ubezpieczeń przez Ubezpieczającego, jednak nie więcej niż 
suma gwarancyjna określona w polisie. 
Przedmiotowa klauzula będzie miała zastosowanie wyłącznie  w przypadku jeśli Zakład Ubezpieczeń 
został poinformowany o procesie, w terminie umożliwiającym wniesienie uwag na etapie procesu. 
Oznacza to, że poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń o procesie na etapie gdy zakończono 
ustalenia co do sanu faktycznego i brak jest możliwości składania wniosków dowodowych, lub 
w momencie oczekiwania jedynie na wyrok sądu - nie może być uznane jako poinformowanie 
Zakładu Ubezpieczeń zgodnie z treścią tej klauzuli. 
 

Klauzula realizacji wyroku 

Niniejszym ustala się, że w przypadku zasądzenia przez Sąd wyroku (wyrok dotyczy sprawy, którą 
co do zasady chroniła umowa ubezpieczenia zawarta z  Zakładem Ubezpieczeń),, na podstawie 

którego Ubezpieczony zostaje zobowiązany do wypłaty należnego odszkodowania, Zakład 

Ubezpieczeń realizuje ten wyrok w mieniu Ubezpieczonego tak, jakby był stroną procesu 

zobowiązaną do poniesienia wszelkich kosztów związanych z tym wyrokiem do wysokości sumy 

gwarancyjnej zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia.  
Tym samym Zakład Ubezpieczeń nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od złożenia przez 
Ubezpieczającego tzw. wniosku o refundację - także w sytuacji kiedy Zakład Ubezpieczeń nie by 

stroną procesu, ale pod warunkiem, że wiedział o procesie. 

Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczyciela o zgłoszeniu roszczenia przez 

poszkodowanego oraz do  zawiadomienia Ubezpieczyciela o toczącym się postępowaniu 

niezwłocznie po otrzymaniu pierwszego pisma z sądu, nie później niż wraz z pierwszym pismem 
skierowanym przez Ubezpieczającego do sądu. przekazania wyroku sądowego po zakończeniu 
postępowania procesowego z zachowaniem terminów pozwalających na realizację obowiązków 
informacyjnych a w przypadku wyroków w terminie 7 dni przed data realizacji płatności określonej 

w wyroku 

 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmiane treści Klauzuli wypłaty odsetek 
ponieważ termin powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o procesie został określony w ostatnim 
zdaniu przedmiotowej Klauzuli. 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
Zamawiający informuje, że Klauzula realizacji wyroku przyjmuje następującą treść: 
 
Klauzula realizacji wyroku 

Niniejszym ustala się, że w przypadku zasądzenia przez Sąd wyroku (wyrok dotyczy sprawy, którą 

co do zasady chroniła umowa ubezpieczenia zawarta z  Zakładem Ubezpieczeń), na podstawie 
którego Ubezpieczony zostaje zobowiązany do wypłaty należnego odszkodowania, Zakład 
Ubezpieczeń realizuje ten wyrok w mieniu Ubezpieczonego tak, jakby był stroną procesu 
zobowiązaną do poniesienia wszelkich kosztów związanych z tym wyrokiem do wysokości sumy 

gwarancyjnej zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia.  
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Tym samym Zakład Ubezpieczeń nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od złożenia przez 
Ubezpieczającego tzw. wniosku o refundację - także w sytuacji kiedy Zakład Ubezpieczeń nie by 
stroną procesu, ale pod warunkiem, że wiedział o procesie. 
Ubezpieczony zobowiązany jest: 

− powiadomić Ubezpieczyciela o zgłoszeniu roszczenia przez poszkodowanego; 
− zawiadomić Ubezpieczyciela o toczącym się postępowaniu niezwłocznie po otrzymaniu 

pierwszego pisma z sądu, nie później niż wraz z pierwszym pismem skierowanym przez 
Ubezpieczającego do sądu; 

− przekazać wyrok sądowy po zakończeniu postępowania procesowego z zachowaniem 
terminów pozwalających na realizację obowiązków informacyjnych a w przypadku wyroków 
w terminie 7 dni przed data realizacji płatności określonej w wyroku. 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 15: 
W odniesieniu  do klauzuli informacji prosimy o wprowadzenie poniższej treści : 
Niniejszym ugadania się, że Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do każdorazowego, niezwłocznego 
informowania Ubezpieczającego o: 

− roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, jakie wpłynie bezpośrednio do Zakładu ubezpieczeń  

− przed wydaniem decyzji o zamiarze zawarcia ugody z poszkodowanym, uznania roszczenia 
oraz o dokonanych wypłatach zadośćuczynienia i/lub odszkodowania Zakład ubezpieczeń 
każdorazowo przekaże Ubezpieczającemu kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub 

zadośćuczynienia  pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez poszkodowanego, jego 

przedstawiciela ustawowego lub uprawnionego - zgody na przekazanie danych, w tym 

danych dotyczących zdrowia podmiotowi leczniczemu, który wykonywał świadczenia 
zdrowotne. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.  
 
 

Poniższe pytania dotyczą zadań  Części I   

 
Pytanie nr 16: 
Prosimy o informacje : 

a) kiedy były wykonywane ostatnie przeglądy budynków (np. data przeglądu głównego 
budynku łóżkowego) 

b) kiedy były wykonane przeglądy systemy detekcji dymu i czy jest monitoring do PSP 
c) kiedy były wykonywane przeglądy instalacji elektrycznej 
d) jakiego typu są zainstalowane ochronniki przepięć na obwodach elektrycznych 

 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Ad. A) 
Zamawiający informuje, że przeglądy wykonywane są zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 
ostatni przegląd maj 2018r. 
 
W związku z powyższym zmianie ulega informacja podana w Załączniku nr 2 do SIWZ – 
„Informacje do oceny ryzyka”, str. 62, pkt. 13 i przyjmuje następującą treść: 
 
13. Przeglądy budynków wykonywane są zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, ostatni 

przegląd maj 2018r. 
 

Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
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Ad. B) 
Zamawiający informuje, że przegląd systemu detekcji dymu był wykonywany w lipcu 2018r. 
W Szpitalu jest monitoring do PSP w Rzeszowie. 
 
W związku z powyższym zmianie ulega informacja podana w Załączniku nr 2 do SIWZ – 
„Informacje do oceny ryzyka”, str. 62, pkt. 14 oraz 15 i przyjmuje następującą treść: 
 

14. Przegląd systemu detekcji dymu był wykonany lipcu 2018.  
15. W Szpitalu jest monitoring do PSP w Rzeszowie. 

 
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ. 
 
Ad. C) 
Zamawiający informuje, że przeglądy instalacji elektrycznej były wykonane zawsze podczas 
przeglądu budynków 1 raz w roku lub 2 razy w roku. 
Informacja była podana w Załączniku nr 2 do SIWZ – „Informacje do oceny ryzyka”, str. 62, pkt. 
16. 
 
Ad. D) 
Zamawiający informuje, że zainstalowane ochronniki przepięć na obwodach elektrycznych są typu: 
B+C.  
Informacja była podana w Załączniku nr 2 do SIWZ – „Informacje do oceny ryzyka”, str. 62, pkt. 
17. 
 
 
Pytanie nr 17: 
Prosimy o podanie danych dotyczących planowanych robót remontowo budowlanych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Zamawiający podaje poniżej informację na temat planowanych prac remontowych/budowlanych. 
 
Lista planowanych prac remontowych/budowlanych 
 

Lp. 

Planowane 
inwestycje do 

realizacji 
w bieżącym roku 

Przewidywana 
wartość 
remontu 

Czy 
wymaga 

pozwolenia 
na budowę 

Przewidywany 
okres 

realizacji prac 

Czy prace są prowadzone 
przez podmioty trzecie 
zawodowo trudniące się 

takimi pracami 
i jednocześnie 
posiadające 

ubezpieczenie 
odpowiedzialności 

cywilnej z zakresem 
i sumą ubezpieczenia 

adekwatną do 
prowadzonych prac 

i potencjalnych szkód 
mogących powstać w 

ubezpieczanym budynku. 

1. 
Remont kliniki 
chirurgii i Kliniki 
Ortopedii Dzieci 

6 mln zł Tak 
Ok. 10 

miesięcy 
Tak 

2. 

Przebudowa 
pomieszczeń 
Intensywnej 
terapii 
Noworodka 

6 mln zł Tak 8 miesięcy Tak 
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Lp. 

Planowane 
inwestycje do 

realizacji 
w bieżącym roku 

Przewidywana 
wartość 
remontu 

Czy 
wymaga 

pozwolenia 
na budowę 

Przewidywany 
okres 

realizacji prac 

Czy prace są prowadzone 
przez podmioty trzecie 
zawodowo trudniące się 

takimi pracami 
i jednocześnie 
posiadające 

ubezpieczenie 
odpowiedzialności 

cywilnej z zakresem 
i sumą ubezpieczenia 

adekwatną do 
prowadzonych prac 

i potencjalnych szkód 
mogących powstać w 

ubezpieczanym budynku. 

3. 
Remont 3 sal 
operacyjnych  

7 mln zł Tak 6 miesięcy Tak 

4. 
Przebudowa 
Kliniki 
Gastroenterologii 

7 mln zł Tak 7 miesięcy Tak 

 
 
Pytanie nr 18: 
W odniesieniu do ubezpieczeniu Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie 
w miejsce istniejące poniższej klauzuli: 
 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub 

uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:  
− przy szkodach spowodowanych działaniem pożaru, wody lub kradzieży z włamaniem oraz 

rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości będącej podstawą do 

ustalenia sumy ubezpieczenia, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego 
przedmiotu, 

− przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka 

wartość będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia zostanie zmniejszona z tytułu 

zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia 
podanym w pkt a) - Tabelą nr 1  

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt  

 

Tabela nr 1 

a) Oznaczenie lamp  
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)  

Zmniejszenie odszkodowania 

po okresie 
użytkowania 

miesięczny 
współczynnik 

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

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 

• Lampy rentgenowskie-anodowe  - w szpitalach, 

oddziałach radiologicznych,  

• Lampy laserowe (w medycynie), 
• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza 
medycyną) 
• Lampy analizujące (poza medycyną) 

• Tyratrony (w medycynie) 

 
 

 
 

12 miesięcy 

 

 
 
 
 

3,0 % 
 

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

 
18 miesięcy 

 
2,5 % 
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a) Oznaczenie lamp  
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)  

Zmniejszenie odszkodowania 

po okresie 

użytkowania 

miesięczny 

współczynnik 

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

 
 

24 miesiące 

 
 

2,0 % 

• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) 
• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) 

• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 
• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

 
 
 

24 miesiące 

 
 
 

1,5 % 

 

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy 
eksploatacji u poprzednich posiadaczy. 
 
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich  
w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową 
obliczoną zgodnie z następującym schematem: 
                                                       P       x        100 

                                                       PG  x  X  x  Y 

gdzie: 

P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy 
(włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, 
zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji 

producenta. 

 

PG =   standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, 

godzin i m-cy eksploatacji, 
 
 

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

danego rodzaju: 

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1; 

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie  więcej niż 6 m-cy do zakończenia 
okresu gwarancji współczynnik 0,75; 
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta  współczynnik 0,30: 

 

Y  =    współczynnik likwidacyjny 

a)  lampy rentgenowskie   współczynnik    2 
b)   lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie   współczynnik    3. 
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne 
warunki udzielonej gwarancji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 



 
 

 

Strona 17 z 22 

 

W odniesieniu do klauzul dodatkowych – dotyczących wszystkich ubezpieczeń 

wszystkich zadań,  których dotyczą: 

 
Pytanie nr 19: 
W odniesieniu do klauzuli wartości księgowej brutto i odtworzeniowej  prosimy o dodanie  na końcu 
- o ile zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w treści klauzuli wartości 
księgowej brutto i odtworzeniowej . 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 20: 
Klauzula wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody częściowej  
 
Niniejszym uzgadnia się, że w przypadku szkody częściowej Ubezpieczający może zastąpić 
zniszczoną/uszkodzoną część sprzętu elektronicznego  poprzez zakup nowej części, która może 
charakteryzować się wyższymi parametrami technicznymi od części zniszczonej/ uszkodzonej –  

 
prosimy o dodanie: tylko jeżeli nie ma możliwości zakupu analogicznej części to możliwie 
zbliżoną 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli wypłaty odszkodowania za 
sprzęt elektroniczny w przypadku szkody częściowej. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 21: 
W odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia prosimy o zmianę na poniższy zapis:   
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot 

ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy 
ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, 

których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony  
rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia 
w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji 
(np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością 

znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela  
w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 

2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas 
załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące 
przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). 

3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia 
odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.  

4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela  na pojedynczą lokalizację wynosi: 

1.000.000 zł. 
W odniesieniu  do ubezpieczenia  mienia od wszystkich ryzyk i 500.000 zł w odniesieniu do 
ubezpieczenia  sprzętu elektronicznego. 
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5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) 
kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.  

6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki 
rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po 
upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli miejsca ubezpieczenia 
(klauzula miejsca świadczenia usług)  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 22: 
W odniesieniu do  klauzul zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwprzepięciowych 
i przeciwkradzieżowych prosimy o ich wykreślenie – w przypadku braku zgody prosimy o dodanie 
pod warunkiem, iż są zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 22: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie klauzul zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, przeciwprzepięciowych i przeciwkradzieżowych. 
 
Zamawiający informuje, że w w/w klauzulach istnieje wyrażenie: „pod warunkiem, iż są zgodne 
z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa”. Poniżej przytaczamy treść w/w klauzul: 
 
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Niniejszym uzgadnia się, że Zakładowi Ubezpieczeń znany jest stan zabezpieczeń 
przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do 
Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające pod warunkiem, iż są zgodne z ogólnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 
Brak działania zabezpieczeń nie będzie powodować obniżenia wysokości odszkodowania pod 

warunkiem, że nie popełniono błędu w ich konserwacji z winy Ubezpieczającego. 

Zakładowi Ubezpieczeń przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń. 
 
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

Niniejszym uzgadnia się, że Zakładowi Ubezpieczeń znany jest stan zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do 
Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające pod warunkiem, iż są zgodne z ogólnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 
Brak działania zabezpieczeń nie będzie powodować obniżenia wysokości odszkodowania pod 

warunkiem, że nie popełniono błędu w ich konserwacji z winy Ubezpieczającego. 
Zakładowi Ubezpieczeń przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń 

 
Klauzula zabezpieczeń  przeciwprzepięciowych 

Niniejszym ugadania się, że Zakład Ubezpieczeń przyjmuje mienie do ubezpieczenia zgodnie 
z istniejącym stanem zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Stan i ilość posiadanych zabezpieczeń 

jest znany Zakładowi Ubezpieczeń i uznany za wystarczający do udzielenia ochrony 
ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem, iż są zgodne z ogólnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Brak działania zabezpieczeń nie będzie powodować obniżenia wysokości odszkodowania pod 
warunkiem, że nie popełniono błędu w ich konserwacji z winy Ubezpieczającego. 
Zakładowi Ubezpieczeń przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji zabezpieczeń. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 23: 
Prosimy o wykreślenie klauzuli uznania. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli uznania 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 24: 
W nawiązaniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o zmianę na poniższą treść: 
 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie 
z umową ubezpieczenia,  

b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek 
dokonanych inwestycji, 

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach 
określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez  

Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji 
od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona 
ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie 

ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub 

wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą 

zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte 

mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych 
(w tym prób i testów). 

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia 

w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia  

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy 

niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości: 10% wartości łącznej sumy 

ubezpieczenia w poszczególnych rodzajach  ubezpieczeń  
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza 

przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia.  
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na 

następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres 
świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza 

okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym 
okresie (półrocznym)  i 50% wysokości stawki rocznej.  

6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie 
zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel  dokona 

rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.  
Powyższy limit jest limitem wspólnym z klauzulą automatycznego pokrycia majątku nabytego 

po zebraniu danych z SIWZ 
 
Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli automatycznego. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie nr 25: 
W odniesieniu do klauzuli przewłaszczenia mienia prosimy o zmianę na poniższą treść: 
 
Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunkach ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, że:  

1) W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być 
przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 

2) W przypadku  przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z Ubezpieczonego 
(kredytobiorcy) na bank na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie 
przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie wymaga zgody Ubezpieczyciela. W razie 
powrotnego przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z banku na Ubezpieczonego 
(kredytobiorcę), przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia również nie będzie wymagało 
zgody Ubezpieczyciel . Zbywca lub nabywca przedmiotu ubezpieczenia, w ciągu 7 dni od dnia 
zbycia / nabycia przedmiotu ubezpieczenia zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela  
o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do Ubezpieczyciela  
kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt. Ubezpieczyciel  potwierdza na piśmie 
przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 

3) Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w ust. 2 wymaga 
zgody Ubezpieczyciela. 

4) W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia 

przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą 
Ubezpieczyciela  umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada 
solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu 

ubezpieczenia na nabywcę. 

5) Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu 

ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia 

na nabywcę. 
6) Postanowień powyższych nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie  powstały lub 

mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku. 

7) Ust. 2 ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia, którego niniejsza 

klauzula dotyczy, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest 

w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu 

ubezpieczenia nie zmieniło się. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 25: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli przewłaszczenia.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 26: 
W odniesieniu do klauzuli przepięć prosimy o zmianę na poniższą treść: 
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1) Ubezpieczyciel  obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia 

spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych 
niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.  

2) Przez  przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia 
przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się 
niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 

3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem 
odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników 
przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry).  
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4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska 
wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, 
maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów 
napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych 
reagujących na przepięcia zewnętrzne.  

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 
− dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię 

przesyłającą energie elektryczną: do pełnych sum ubezpieczenia 
− dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 

500.000 zł limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 26: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli przepięć.  
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
Pytanie nr 27: 
W odniesieniu do klauzuli przeniesienia mienia prosimy o wprowadzenie limitu 100.000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia oraz poniższą treść:  
 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz  
niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź 
będące w ich  posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu 

podczas transportu na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które 

spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub 

Ubezpieczający prowadzi działalność, 
2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które 

ponoszą one odpowiedzialność,  

3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność 

Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu 

prawnego.  

Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem 
dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, 
w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: 

1) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, 

deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, 
uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub 
budowli; 

2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu, 
3) rabunek, 

4) kradzież mienia wraz ze środkiem transportu, 
5) kradzież z włamaniem. 

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub 
kradzieży z włamaniem (pkt 3.4) i 3.5) powyżej) Ubezpieczyciel  ponosi odpowiedzialność tylko 

wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie 
ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo 

dozorowanym. 
Za początek transportu  uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za 
koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe 

w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku 
i rozładunku mienia są objęte  ubezpieczeniem. 
Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela  nie są objęte szkody: 
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1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego 
z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku , jak również wskutek 
obciążenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność; 

2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 
3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości 

przewożonego w nim mienia; 
4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub 

objętości; 
5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;  
6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub 

innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia 
przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane 
jest kierowanie pojazdami; 

7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej 
samej nieruchomości (posesji). 

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu: 
1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 
2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym 

 
Odpowiedź na pytanie nr 27: 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli przeniesienia mienia. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Klauzula przeniesienia mienia nie dotyczy szkód podczas 
transportu mienia, o których mowa w fakultatywnej Klauzuli transportowej. 
 
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
 
 

Zmiany SIWZ nie wynikające z zadanych pytań 

 
 
Zmiana nr 1 
W związku z kasacją sprzętu zmianie ulegają sumy ubezpieczenia wykazane w Załączniku nr 12 do 
SIWZ – „Wykaz mienia” oraz Załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia – warunki 
ubezpieczenia”.  
Zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.  
 
 
 
Wrocław, 05.11.2018r.       Anna Giera 

Broker ubezpieczeniowy  
         Brokers Union sp. z o.o. 

 
 
 


