
Warszawa, dn. 28.06.2017 r. 

Znak sprawy: 28/2017 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Uniwersyteckiego 

Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Znak sprawy: 28/2017. 

ZAWIADOMIENIE 

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu pytania dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. 

 
DOTYCZY PAKIETU 1  

Pytanie 1.  
Proszę o podanie wartości największej strefy pożarowej z wyposażeniem 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że największa wartość mienia znajduje się w budynku G, jednak na dzień 
udzielenia odpowiedzi nie jest w stanie podać jej wartości. 
 
Pytanie 2: Proszę o informacje ile mamy stref pożarowych i co stanowi strefę pożarową. 
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu plany stref pożarowych i plany pięter. 
 
Pytanie 3: Proszę o informację gdzie znajduje się najwięcej sprzętu elektronicznego i jaka jest jego wartość w 
danym miejscu. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że największa wartość mienia znajduje się w budynku G, jednak na dzień 
udzielenia odpowiedzi nie jest w stanie podać jej wartości. 
 
Pytanie 4. Czy środki trwałe przyjęte w posiadanie-nie zaksięgowane w grupie i nie ujęte w sumie maszyn, 
urządzeń i wyposażenia mają być objęte ochroną ? Dot. 13 432 190.78zł. 
Odpowiedź:  Środki trwałe przyjęte w posiadanie-nie zaksięgowane w grupie o wartości 13 432 190.78zł i nie 
ujęte w sumie maszyn, urządzeń i wyposażenia są przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr  1 do 
SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 
Pytanie 5: Proszę o wprowadzenie limitu na klauzulę nowych miejsc ubezpieczenia 1 000 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 6: Proszę o przesunięcie klauzuli przeoczenia do klauzul fakultatywnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 7. Proszę o wyjaśnienie odnośnie szkodowości.  Z dokumentacji z roku ubiegłego wynikało, że w 2016 
była wypłata w majątku  

kradzież 1 4 336,20 

W tym roku w SIWZ jest brak szkód za 2016 rok. 
Odpowiedź. Zamawiając informuje, że podana w SIWZ informacja o szkodowości nie odnosi się do daty wypłaty 
w majątku tylko do daty szkody i została podana na podstawie danych przekazanych przez ubezpieczycieli. 

 
Pytanie 8. Proszę o informacje czy nie ma założonych rezerw dot. Ubezpieczenia majątku. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że według danych przekazanych przez ubezpieczycieli na dzień, na który 
zostały podane dane do SIWZ brak jest założonych rezerw w ubezpieczeniu mienia. 
 
Pytanie 9: Proszę o informacje czy poniżej gruntu znajduje się sprzęt medyczny jak tak czy jest ułożony 
bezpośrednio na podłodze, jaka jest wartość wyposażenia poniżej poziomu gruntu-proszę o wykaz. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą na stronie 21 załącznika nr 3 do SIWZ - 
Informacje o Zamawiającym w lokalizacji przy ul.  Żurawiej aparatura medyczna (w Pracowni EKG, w Zakładzie 
Diagnostyki  Obrazowej, w Pracowni Badań Czynnościowych) oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku  
wartości ok. 2 000 000,- zł) składowany jest w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. Część aparatury  na 



podłodze, część na paletach lub na regałach lub przystosowanych meblach. W lokalizacji przy ul. M. 
Skłodowskiej - Curie mienie, a w szczególności sprzęt elektroniczny nie jest przechowywany w pomieszczeniach 
poniżej poziomu gruntu. 
 
Pytanie 10: Proszę o podanie wartości planowanych remontów, budów/rozbudów z podziałem które będą 
wymagały pozwolenia na budowę. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ informacje o 
zamawiającym przy ul. M. Skłodowskiej – Curie Szpital nie zamierza w najbliższym roku dokonać remontów 
poszczególnych obiektów, w tym remontów wymagających pozwolenia na budowę. Przy ul. Żurawiej w 
założeniach jest remont w pawilonach D i E, który może wymagać pozwolenia na budowę. Remont będzie 
polegać m.in. na wykonaniu otworu (przejścia) w ścianie nośnej. Na dzień udzielenia odpowiedzi Zamawiający 
nie jest w stanie podać wartości remontów. 
 
Pytanie 11: Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 
ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany 
obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia nie jest usługa ubezpieczenia utraty zysku. 
Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawarta na stronie 20 załącznika nr 3 do SIWZ informacje o 
zamawiającym wszystkie ubezpieczane budynki spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.  
  
Pytanie 12: Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 13: Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione 
podmioty,  Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 
użytkowanie,  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą na stronie 23 załącznika nr 3 do SIWZ 
informacje o zamawiającym zgłoszone do ubezpieczenia budynki i ich instalacje techniczne poddawane są 
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez 
uprawnione podmioty. Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne protokoły z 
okresowych przeglądów stanu technicznego obiektu budowlanego: instalacji kominowej, instalacji elektrycznej 
z pomiarem rezystencji, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, hydrantów z pomiarem wydajności, 
podręcznego sprzętu gaśniczego, obiektów budowlanych. Podczas ostatnich przeglądów budynków zostały 
wydane zalecenia odnośnie wykonania naprawy zadaszenia węzła cieplnego i jest w trakcie realizacji dot. 
lokalizacji przy ul. Żurawiej. W lokalizacji przy ul. Skłodowskiej podczas ostatnich przeglądów budynków nie 
zostały wydane zalecenia odnośnie wykonania napraw. Podczas ostatnich przeglądów budynków i instalacji 
technicznych, w protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 

 
Pytanie 14: Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie 
technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, 
instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w 
złym stanie technicznym? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opis budynków, w tym opis ich stanu technicznego znajduje się w 
Załączniku nr 3 do SIWZ - Informacje o Zamawiającym.  

 
Pytanie 15: Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opis budynków wraz z podaniem ich wartości znajduje się w Załączniku 
nr 3 do SIWZ - Informacje o Zamawiającym. 
 



Pytanie 16: Czy Zamawiający planuje w czasie  okresu ubezpieczenia  (2017-2019) wyłączyć z eksploatacji 
jakiekolwiek  budynki.  Jeśli tak,  to prosimy podać które i o jakiej wartości. 
Odpowiedź: Tak dawny budynek administracji tzw Domek Szwedzki przy ul. Wołodyjowskiego 2 wartości 
ewidencyjnej brutto 99 754,- zł. 

 
Pytanie 17: Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, 
ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie limity odpowiedzialności zostały podane na jedno i wszystkie 
zdarzenia w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia. 

 
Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne 
warunki ubezpieczenia ubezpieczyciela. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 19: Prosimy o informację na temat  prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych,  czy istnieje 
odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola 
Odpowiedź: W lokalizacjach została spisana procedura na prace niebezpieczne pożarowo. Kontrolą zajmują się 
firmy zewnętrzne. 

 
Pytanie 20: Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej jest porównywalny z 
wnioskowanym zakresem ubezpieczenia w tym postępowaniu przetargowym:  

a) czy Zamawiający w okresie 3 ostatnich lat był ubezpieczony w zakresie ryzyk wnioskowanych w SIWZ, 
jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,  

b) czy wszystkie lokalizacje wskazane w SIWZ były objęte  dotychczas ochroną, jeżeli nie to prosimy o ich 
wskazanie,  

c)  czy wnioskowany  zakres w poszczególnych ryzykach jest analogiczny z dotychczas posiadanym, jeżeli 
nie to prosimy o wskazanie różnic,  

d) Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w poprzednich umowach ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić tak szczegółowych informacji. W okresie ostatnich trzech lat 
zamawiający był ubezpieczony. Wnioskowany zakres ubezpieczenia został opisany w załączniku nr  1 do SIWZ - 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 
Pytanie 21: Czy Zamawiający planuje inwestycje w latach 2017-2019, jakie i w jakiej wartości. 
Odpowiedź: zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 10. 

 
Pytanie 22: Prosimy o informację na temat planowanych większych remontów w czasie okresu ubezpieczenia 
(lokalizacje, zakres, wartość). 
Odpowiedź: zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 10. 

 
Pytanie 23:  Prosimy o potwierdzenie, że  suma ubezpieczenia  podana w systemie „pierwszego ryzyka”  
dotyczy  rocznego okresu ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania (dotyczy wszystkich 
rodzajów ubezpieczeń, gdzie występuje). 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie 24: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach 
ubezpieczenia  posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji 
nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 3 do SIWZ - informacje o 
zamawiającym zgłoszone do ubezpieczenia budynki i ich instalacje techniczne poddawane są regularnym 
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione 
podmioty. Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne protokoły z okresowych 
przeglądów stanu technicznego obiektu budowlanego: instalacji kominowej , instalacji elektrycznej z pomiarem 
rezystencji, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, hydrantów z pomiarem wydajności, podręcznego sprzętu 
gaśniczego, obiektów budowlanych. 

 
Pytanie 25: W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu 
do pojedynczego zdarzenia będą mieć zastosowanie limity odpowiedzialności odpowiadające limitom wartości 



pieniężnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane 
rozporządzenie,  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie 26: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podniesienia się 
wód gruntowych w wysokości 500.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym, 
albo w innej akceptowalnej przez Zamawiającego wysokości,  
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 27: W związku z zapisem SIWZ (Załącznik nr 1 do SIWZ, Zakres minimalny, str. 4.): „Ochroną 
ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, w zakresie 
remontów lub adaptacji budynków, pomieszczeń.” – prosimy o jego wykreślenie z treści SIWZ albo o zmianę na 
zapis: „Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, 
remontów lub adaptacji budynków, pomieszczeń, w zakresie określonym w klauzuli ubezpieczenia robót 
budowlano-remontowych i z zastosowaniem limitów określonych w klauzuli ubezpieczenia robót budowlano-
remontowych.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 28: Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia biurowego sprzętu 
elektronicznego oraz  specjalistycznego elektronicznego  sprzętu medycznego na podstawie ogólnych  
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wraz ze stosownymi klauzulami gdzie jest zapewniony 
szeroki zakres ochrony adekwatny do tego rodzaju mienia ( w tym poza miejscem ubezpieczenia dla sprzętu 
przenośnego ) oraz sporządzenie wykazu takiego sprzętu (nazwa sprzętu, rok produkcji, wartość jednostkowa). 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Wykaz mienia zostanie przekazany wybranemu 
Ubezpieczycielowi w sytuacji wygrania postępowania. 

 
Pytanie 29: Prosimy o podanie informacji w odniesieniu do  sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego:  

a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę z firmą zewnętrzną  o konserwację urządzeń/sprzętu,   
b) czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak to  jakiej szacunkowej wartości,  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie 21 Załącznika nr 3- 
informacje o zamawiającym i w odpowiedzi na pytanie nr 9.  
 
Pytanie 30: Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych – prosimy o zmianę limitu 
odpowiedzialności w stosunku do automatycznie ubezpieczanego mienia na 5% łącznej sumy ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ z tym zakresie 
 
Pytanie 31: Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia – prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek pośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię 
przesyłającą energię elektryczną w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia, albo w innej akceptowalnej przez Zamawiającego wysokości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ z tym zakresie 

 
Pytanie 32: Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych / agregatów prądotwórczych – prosimy o wyłączenie 
szkód w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (np. na przebicie 
izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi 
badaniami eksploatacyjnymi, w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do 
obowiązujących przepisów lub konserwacji. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ z tym zakresie 

 
Pytanie 33: Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu – prosimy o 
wykreślenie z treści klauzuli ostatniego zdania: „Odszkodowanie będzie wypłacone do pełnej wartości 
odtworzenia.” oraz uzupełnienie treści klauzuli o następujące zapisy: 



- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, 
odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części 
ubezpieczonego przedmiotu, 

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa 
będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem 
zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1  

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b). 
Tabela nr 1 

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

Zmniejszenie odszkodowania 

po okresie użytkowania miesięczny 
współczynnik 

 Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 

 Lampy laserowe (poza medycyną) 

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 

 Lampy rentgenowskie-anodowe  - w szpitalach, 
oddziałach radiologicznych,  

 Lampy laserowe (w medycynie), 

 Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- 
(poza medycyną) 

 Lampy analizujące (poza medycyną) 

 Tyratrony (w medycynie) 

 
 
 
 
12 miesięcy 
 

 
 
 
 
3,0 % 
 

 Lampy kineskopowe (poza medycyną) 

 Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 

 
18 miesięcy 

 
2,5 % 

 Rentgeny-lampy anodowe przy częściach 
rentgenologicznych (w medycynie ) 

 Inne lampy projektowe (w medycynie) 

 Lampy pamięciowe (poza medycyną) 

 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

 
 
24 miesiące 

 
 
2,0 % 

 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) 

 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w 
medycynie) 

 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 

 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

 
 
 
24 miesiące 

 
 
 
1,5 % 

 
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u 
poprzednich posiadaczy. 
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich  w tomografii 
komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z 
następującym schematem: 
                                                       P       x        100 
                                                       PG  x  X  x  Y 
gdzie: 
P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z 
okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z 
powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. 
PG =   standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy 
eksploatacji, 
X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  producenta dla lamp danego 
rodzaju: 
            a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta                                współczynnik 1; 
            b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie  
                 więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji                       współczynnik 0,75; 
            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: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie 

 
Pytanie 34: Klauzula kosztów dodatkowych – prosimy o wykreślenie z treści klauzuli zapisu: „odtworzenia 
maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich 
ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem”,  
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie 

 
Pytanie 35: Klauzula ubezpieczenia robót budowlano-remontowych – prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli 
robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie 

 
Pytanie 36: Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów – prosimy o wyłączenie z zakresu 
klauzuli szkód wyrządzonych przerwą w dostawie mediów w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących 
media. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Klauzula jest klauzulą fakultatywną. 

 
Pytanie 37: W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się urządzenia do 
jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację następujących zapisów: 
„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:  
1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko 
wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;  
2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu 
lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;  
3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu 
magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze 
szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;  
4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez 
producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego 
wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą 
ubezpieczeniem.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 38: W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się  endoskopy oraz 
urządzenia do terapii dożylnej,  prosimy o akceptację następujących zapisów: 
„1)Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do 
terapii dożylnej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej;  
2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do 
terapii dożylnej przy spełnieniu następujących warunków:  
a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania 
urządzenia w należytym stanie,  
b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest 
załamany w zgięciu,  
c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania 
dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania”.  
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 39: W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia linii energetycznych, prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający akceptuje wyłączenie szkód w sieciach energetycznych, rozumianych jako część systemu 
elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze 
stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, znajdujących się w odległości większej niż 500 m poza miejscem 
ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgłoszone do ubezpieczenia linie energetyczne nie znajdują się w 
odległości większej niż 500 ma od miejsca ubezpieczenia. 

 



Pytanie 40: Prosimy o wykreślenie w klauzuli restytucji mienia zwrotu „bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ z tym zakresie 

 
Pytanie 41: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli restytucji mienia limitu w wysokości 100.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ z tym zakresie 

 
Pytanie 42: Prosimy o określenie limitu w klauzuli składowania w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód będących wynikiem zalania od podłoża. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ z tym zakresie. 
 
Pytanie 43: W odniesieniu do środków trwałych w budowie  ( nadbudowa piętra) prosimy o informację:  

a)    czy  inwestycja jest ubezpieczona w zakresie CAR/EAR, jeżeli tak,  to do  jakiej daty,  
b) na kiedy przewidziane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,  
c) czy jest przynajmniej odbiór  PSP lub kiedy się odbędzie.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że inwestycja jest ubezpieczona przez wykonawcę. Zamawiający udzielił 
odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 80. 
 
Pytanie 44: Prosimy o określenie PML — prawdopodobnej maksymalnej szkody — dla ryzyk zgłoszonych 
do ubezpieczenia, która może powstać wskutek jednego zdarzenia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
mających wpływ na ryzyko. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 1. 
 
Pytanie 45: Prosimy o informację czy Zamawiający posiada w chwili obecnej budynki wyłączone z eksploatacji 
dłużej niż 90 dni. 
Odpowiedź:  zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ informacje o zamawiającym Zamawiający 
nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji i pustostanów. 
 
Pytanie 46: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków  
nieużytkowanych  dłużej  niż  90 dni ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji. 
 
Pytanie 47: Czy w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji dłużej niż 90 dni oraz budynków 
drewnianych Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia do ryzyk 
podstawowych (FLEXA)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji. 
 
Pytanie 48: Czy w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji dłużej niż 90 dni Zamawiający wyraża zgodę na 
wprowadzenie obowiązku zamknięcia w okresie nieużytkowania głównego zaworu doprowadzającego wodę? 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 49: Czy w odniesieniu do budynków starszych niż 50-letnie, które w okresie ostatnich 25 lat nie przeszły remontu 
kapitalnego (przez który rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na przywróceniu budynkowi 
pierwotnej wartości technicznej i użytkowej, dokonaniu wymiany lub przebudowy instalacji, wymiany pokrycia 
dachowego, uzupełnieniu brakujących instalacji i urządzeń sanitarnych), Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie ich 
do ubezpieczano wg wartości rzeczywistej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, opis budynków w tym opis ich stanu technicznego znajduje się w 
załączniku nr 3 do SIWZ – informacje o Zamawiającym. 
 
Pytanie 50: Prosimy o informację czy na okres ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, 
przebudowa obiektów istniejących lub nowych? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 10. 
 
Pytanie 51: Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, nie jest objęte 
ochroną powolne oddziaływanie jakichkolwiek czynników. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 



Pytanie 52: Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie zapisu:  
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub wynikające z rażącego 
niedbalstwa, chyba że wypłata odszkodowania z tytułu szkód wynikających z rażącego niedbalstwa odpowiada w 
danych okolicznościach względom słuszności. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 53:  Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie zapisu: 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

a) powstałe w wyniku działań wojennych, zamieszek, rozruchów, strajków, lokautu, aktów terrorystycznych oraz 
wybuchu materiałów wybuchowych i pirotechnicznych; 

b) powstałe w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego; 

c) wynikające ze zdarzeń o charakterze górniczym, trzęsienia ziemi. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie Pakietu 1 jest ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk w zakresie określonym w załączniku nr  1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 
Pytanie  54:  Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie zapisu: 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami hakerów komputerowych. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie Pakietu 1 jest ubezpieczenie mienia 
od wszystkich ryzyk w zakresie określonym w załączniku nr  1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
Zamawiający jednocześnie potwierdza, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane 
działaniami hakerów komputerowych. 
 
Pytanie 55:  Prosimy o uzupełnienie SIWZ o klauzulę wypowiedzenia umowy w treści jak poniżej: 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów 
należą wyłącznie: 
a, wysoka szkodowość, co oznacza przekroczenie 60% wskaźnika szkodowości za 3 pierwsze kwartały 

danego okresu rozliczeniowego, łącznie ze wszystkich ryzyk objętych umową ubezpieczenia. Przez 
szkodowość rozumie się sumę wartości wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw do 
zapłaconej składki (inkaso); 

b. pogorszenie warunków reasekuracyjnych; 

c. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej 
grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 
 

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za 
ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie. 
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub 
wymagalna. 
Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 2 w części dotyczącej pakietu 1 i 
2. 
 
Pytanie 56: Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost 
włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 57: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
I.    mienie wyłączone z eksploatacji  
II.   pustostany 
III.  budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji i 
pustostanów, stan techniczny budynków został opisany w załączniku nr 3 do SIWZ – informacje o 
zamawiającym. 
 
Pytanie 58: W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum 
ubezpieczenia.  



Odpowiedź: zamawiający informuje, że opis lokalizacji wraz z sumami ubezpieczenia znajduje się w załączniku 
nr 3 do SIWZ – informacje o zamawiającym. 
 
Pytanie 59: Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, 
wyburzenia. 
Odpowiedź: tak. 
 
Pytanie 60: W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego 
mienia z zakresu ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Brak odpowiedzi negatywnej na pytanie 59. 

 
Pytanie 61: Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi  dopuszcza możliwość 
wprowadzenia  limitu odpowiedzialności  w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego 
akceptowalnego przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 
Pytanie 62: Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe 
wskutek  podniesienia się poziomu wód gruntowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 63: Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 64: Wnioskujemy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy, proponowana treść klauzuli, jn.: 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego / z 
zastrzeżeniem, że ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej 
określone sytuacje: 

1) gdy wskaźnik szkodowości – rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz 
założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 miesięcy trwania ochrony 
ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres – przekroczy 60%, 

2) udokumentowane pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodująca brak możliwości 
spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia; 

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za 
ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższym trybie. 
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia /okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i / lub 
wymagalna. 
Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej 
obowiązywania. 
Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 2 w części dotyczącej pakietu 1 i 
2. 
 
Pytanie 65: W odniesieniu do klauzuli nr 35 – niezawiadomienia w terminie o szkodzie – wnosimy o 
uzupełnienie w następujący sposób „(…) miało wpływ na powstanie szkody, ustalenie okoliczności szkody, 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania” 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 66: W odniesieniu do klauzuli nr 38 – ograniczenia zasady proporcji – wnosimy o zmianę na 120%. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 67: W odniesieniu do klauzuli fakultatywnej nr 1 – szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów 
– wnioskujemy o prowadzenie limitu odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia z okresem wyczekiwania 3 dni i okresem odszkodowawczym maksymalnie 6 
miesięcy. 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. W pozostałym zakresie nie modyfikuje SIWZ. 



 
Pytanie 68: Prosimy o informację o wartości mienia w podziale na poszczególne budynki kompleksu i podziałem 
na wartości maszyn, sprzętu, wyposażenia, środków obrotowych w tych budynkach – Wykonawca podkreśla, że 
nie oczekuje dokładnej deklaracji a jedynie prosi o podanie szacunkowej wartości np. Jako wartość % sumy 
ubezpieczenia danego rodzaju mienia na potrzeby dokonania wewnętrznej oceny ryzyka. 
Odpowiedź: Mienie do ubezpieczenia zostało wykazane w tabelach w podziale na dwie lokalizacje. Trudno jest 
przyporządkować wartość mienia w podziale na poszczególne budynki w podziale na wartości maszyn sprzętu i 
wyposażenia.  

 
Pytanie 69: Dla lokalizacji Żurawia 14 w Białymstoku – w odniesieniu do urządzenia  i systemy przeciwpożarowe 
wnosimy o wskazanie czy są, jakiego typu jest istniejący system oraz wskazanie co obejmują swoim zasięgiem 
(jaki% wartości ubezpieczanego mienia): 

- system alarmu pożarowego 
- stałe automatyczne urządzenia gaśnicze (np. tryskacze, sys. Gaszenia gazem, inne – jakie) 
- system detekcji gazów. 

Gdzie jest zlokalizowana centralka systemu/systemów, czy jest nadzór całodobowo w tym zakresie. Prosimy o 
wskazanie sposobu serwisowania tych systemów i utrzymania w sprawności (usługa podmiotu zewnętrznego, 
okres gwarancji – do kiedy, wykwalifikowane służby własne, inne – jakie) 
Odpowiedź: obiekty przy ul. Żurawiej nie posiadają systemu p/pożarowego, w którego skład wchodzą :system 
alarmu p/poż, stałe automatyczne urządzenia gaśnicze oraz system detekcji gazów. 

 
 

Pytanie 70: prosimy o przekazanie skanu protokołu z badań hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych 
potwierdzające zgodność z PN 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego w 
Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A. 
 
Pytanie 71: Prosimy o przekazanie skanu protokołu z przeglądu/konserwacji SAP. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego w 
Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A. 
 
Pytanie 72: Prosimy o informacje jakiego rodzaju są stałe urządzenia gaśnicze oraz ich zasięg dla każdej 
lokalizacji 
Odpowiedź: Opis zabezpieczeń ppoż znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ informacje o zamawiającym.  
 
Pytanie 73: Prosimy o przekazanie skanu protokołu z SUG 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego w 
Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A. 
 
Pytanie 74: Prosimy o przekazanie skanu protokołu z  przekazanie skanu protokołu z przeglądu instalacji 
elektrycznej/odgromowej 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego w 
Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A. 
 
Pytanie 75: Prosimy o przekazanie skanu protokołu z przeglądu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem 
konstrukcji dachu 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego w 
Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A. 
 
Pytanie 76: prosimy o przekazanie skanu ostatnio zaktualizowanego protokołu z audytu na terenie obiektu 
przez PSP. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego w 
Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A. 
 
Pytanie 77: Prosimy o udostępnienie opisu procedury nadzoru w przypadku odłączenia okresowego systemów 
bezpieczeństwa ppoż. 



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego w 
Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A. 
     
Pytanie 78: Prosimy o potwierdzenie, że wartość sprzętu medycznego przedstawionego do ubezpieczenia 
zawarta jest w Grupie 8 – dotyczy -  Maszyn, urządzenia i wyposażenie. 
Odpowiedź: Tak- sprzęt medyczny wg KŚT należy g gr 8 rodz 802, zatem jest zawarty w grupie 8 
 
Pytanie 79: dotyczy Maszyny, urządzenia i wyposażenie - Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju mienie wchodzi 
w skład środków trwałych przyjętych w posiadanie o wartości 13.432.190,78 zł 
Odpowiedź: W ramach prowadzonej inwestycji pn. „Przebudowa i Rozbudowa USK w Białymstoku” 
Uniwersytet Medyczny wyposaża poszczególne remontowane kliniki w sprzęt i aparaturę. Ta kwota to mienie 
przekazane z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku protokołami zdawczo-odbiorczymi do USK. Na stan 
ewidencyjny szpitala zostanie przyjęte dokumentem OT. Dotyczy to sprzętu medycznego , komputerowego  i 
wyposażenia meblowego  
 
Pytanie 80: dotyczy Środki trwałe w budowie - Prosimy o informacje czy odbiory techniczne zostały już 
dokonane? Czy przez Zamawiającego został złożony do Nadzoru budowlanego wniosek o dokonanie odbioru 
końcowego i wydania pozwolenia na użytkowanie? 
Odpowiedź: Protokół końcowego odbioru robót jest podpisany. Przyjęcie inwestycji do ewidencji księgowej- 
dokumentacja w trakcie sporządzania. 
 
Pytanie 81: dotyczy - Środki obrotowe. Prosimy o informacje jakiego rodzaju i jakiej wartości jest składowane 
mienie poniżej poziomu gruntu. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą na stronie 21 załącznika nr 3 do SIWZ - 
Informacje o Zamawiającym w lokalizacji przy ul.  Żurawiej aparatura medyczna (w Pracowni EKG, w Zakładzie 
Diagnostyki  Obrazowej, w Pracowni Badań Czynnościowych) oraz sprzęt medyczny jednorazowego użytku  
wartości ok. 2 000 000,- zł) składowany jest w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. Część aparatury  na 
podłodze, część na paletach lub na regałach lub przystosowanych meblach. W lokalizacji przy ul. M. 
Skłodowskiej - Curie mienie, a w szczególności sprzęt elektroniczny nie jest przechowywany w pomieszczeniach 
poniżej poziomu gruntu. 
 
Pytanie 82: dotyczy budynku spalarni odpadów. Prosimy o informację jakim materiałem wypełniona jest płyta 
warstwowa z jakiej zbudowane są ściany. 
Odpowiedź: Płyta warstwowa z której zbudowane są ściany wypełniona jest wełną mineralną. 
 
Pytanie 83: dotyczy budynku tlenowni. Prosimy o informację jakim środkiem ognioodpornym zabezpieczono 
drewnianą konstrukcję dachu 
Odpowiedź: drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona impregnatem ogniotrwałym, na bazie związków 
miedzi. 
 
Pytanie 84: dotyczy budynku przychodni specjalistycznej – G. Prosimy o informację jakim środkiem 
ognioodpornym zabezpieczono drewnianą konstrukcję dachu. 
Odpowiedź: drewniana konstrukcja dachu zabezpieczona impregnatem ognioodpornym, na bazie związków 
miedzi. 
 
Pytanie 85: dotyczy kotłowni – budynek techniczny. Prosimy o informację czy pomieszczenie w którym 
przechowywany jest olej opałowy zostało wydzielone pożarowo. W jaki sposób jest  zabezpieczone 
przeciwpożarowo. 
Odpowiedź: pomieszczenie z olejem opałowym zostało wydzielone pożarowo. Zostało zabezpieczone 
pożarowo poprzez wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice śniegowe i proszkowe), łatwą dostępność 
do hydrantu. Ściana oddzielająca pomieszczenie z opałem od hali kotłów jest o odpowiedniej wytrzymałości 
ogniowej, drzwi p/pożarowe stalowe niepalne. 
 
Pytanie 86: dotyczy portierni. W związku z podaniem zaniżonej wartości budynku jak również z jego złego 
stanu, prosimy o jego wyłączenie z ochrony. 
Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z zakresu ubezpieczenia budynek portierni małej -działalność gospodarcza   
15-540 Białystok ul. Żurawia 14. Zamawiający modyfikuje  załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis 



Przedmiotu Zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy, Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykazy mienia 
do ubezpieczenia – żurawia i Załącznik nr 3 do SIWZ - Informacje o Zamawiającym 
 
Pytanie 87: dotyczy sprzętu medycznego. W związku z planowanym zakupem sprzętu medycznego i 
komputerowego – bardzo prosimy o informacje dotyczące rodzaju i wartości mienia a także informacji gdzie 
będzie składowany. 
Odpowiedź: Zakupy sprzętu i aparatury realizowane są na podstawie planu inwestycyjnego realizowanego w 
ciągu roku zgodnie z procedurami przetargowymi. Zakupiony sprzęt jest składowany w magazynach szpitala tj. 
w magazynie medycznym i gospodarczo- technicznym. 
 
Pytanie 88: dotyczy transportu gotówki. Prosimy o informacje dot. procedury transportu przez pracowników 
szpitala, liczba pracowników dokonujących transportu, opis specjalnej koperty w jaki sposób stanowi 
zabezpieczenie środków, trasy transportu (miejsce skąd dokąd). 
Odpowiedź: Wg procedury wewnętrznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym pracownik Szpitala w asyście 
innej osoby (kierowca) mogą przewozić gotówkę w wysokości do 50 000,- zł e tzw. ”Bezpiecznej kopercie”. 
Trasa zazwyczaj pomiędzy USK Skłodowska i USK Żurawia. 
 
Pytanie 89: dotyczy franszyzy redukcyjnej Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł w 
każdej szkodzie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie 
 
Pytanie 90: dotyczy franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) Prosimy o 
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł w każdej szkodzie 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 91: dotyczy szkodowości. Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące przyczyn szkód majątkowych – 
czy wypłacone odszkodowania są pomniejszone o kwotę franszyz redukcyjnych, jeżeli tak bardzo prosimy o 
informacje jaka była wartość szkody przed potrąceniem. 
Odpowiedź: Zamawiający podał przyczyny szkód majątkowych w załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie jest 
w stanie podać bardziej szczegółowych danych. 
 
Pytanie 92: dotyczy urządzeń chłodniczych. Prosimy o informacje czy w urządzeniach chłodniczych które nie 
posiadają zapasowego źródła zasilania przechowywane są preparaty, komórki macierzyste. 
Jeżeli tak prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000 zł na jedno i na wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, w urządzeniach chłodniczych przechowywane są leki i materiał 

biologiczny. Szpital nie prowadzi banku komórek macierzystych. Zamawiający nie wyraża zgody na 

wprowadzenie limitu. Zamawiający jednocześnie informuje, że w lokalizacjach znajdują się urządzenia 

podtrzymujące zasilanie w przypadkach braku dostaw energii/zaniku zasilania. Przy ulicy Żurawiej urządzenia 

chłodnicze nie są do nich podłączone. Przy ul. M. Skłodowskiej urządzenia chłodnicze są do nich podłączone. W 

lokalizacji przy ul. Żurawiej w chłodziarkach i lodówkach monitorowana jest temperatura za pomocą 

termometrów w lodówkach, w części urządzeń zainstalowano termometry elektroniczne z systemem 

powiadamiania o awarii urządzeń lub wzroście temp za pomocą wyświetlanego komunikatu świetlnego. W 

lokalizacji przy ul. M. Skłodowskiej _ Curie pomiar elektroniczny, optyczny i akustyczny- sygnał przy wzroście 

temperatury. W aptece chłodziarki- powiadamianie na urządzenia mobilne. 

Pytanie 93: dotyczy klauzuli reprezentantów.  Prosimy o doprecyzowanie zapisu „Dyrektora Szpitala”. 
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis i klauzula reprezentantów otrzymuje brzmienie: 
Klauzula reprezentantów 
Ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i 
rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność jedynie do 
reprezentantów Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się Dyrektora Szpitala. Za szkody 
powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób niebędących reprezentantami Ubezpieczającego 
Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. 
Modyfikacji ulega Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 



Pytanie 94: dotyczy klauzuli automatycznego pokrycia. Prosimy o ustalenie max limitu odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niż 30.000.000 zł w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 95. dotyczy klauzuli automatycznego pokrycia. Prosimy o wykreślenie zapisu odnoszącego się do braku 
stosowania obowiązku rozliczania wysokości składki w przypadku wzrostu wartości mienia nie przekraczającego 
2.000.000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 96: dotyczy klauzuli nowych miejsc. Prosimy o wprowadzenie: 

 zmiany terminu przekazania informacji Ubezpieczycielowi o nowej lokalizacji z 90 dni na 30 dni  

 limitu odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla 
nowych lokalizacji: 2.000.000 zł na jedną lokalizację oraz 5.000.000 zł na wszystkie lokalizacje.  

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 97. dotyczy klauzuli uznania istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wnosimy o zastąpienie 
klauzuli uwzględnionej w SIWZ na poniższą treść: 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych 
warunków ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia 
ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, o ile nie 
istnieją inne przesłanki ograniczające odpowiedzialność.  
Jednocześnie Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji ubezpieczeniowej przez 
inżyniera z Zespołu Oceny Ryzyka Majątkowego Ubezpieczyciela oraz zobowiązania Ubezpieczającego i/lub 
Ubezpieczonego do wykonania rekomendacji, dotyczących poprawy bezpieczeństwa pożarowego, 
przedstawionych w raporcie po tej inspekcji, w terminach wskazanych w tymże raporcie. Odmowa wykonania 
zaleceń lub ich nieterminowa realizacja będzie skutkowała brakiem ochrony od ryzyka pożaru wraz z upływem 
terminu pierwszego z kolei zalecenia, które nie zostało wykonane, zgodnie z treścią klauzuli dodatkowych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, stanowiącej załącznik do niniejszej oferty. Pełna treść klauzuli zawierająca 
treść odpowiednich zaleceń zostanie przygotowana niezwłocznie po przeprowadzeniu ww. inspekcji i 
wprowadzona automatycznie do treści umowy ubezpieczenia. 
Odmowa prawa do przeprowadzenia inspekcji w terminie 2 miesięcy od zgłoszenia przez Ubezpieczyciela chęci 
jej przeprowadzenia, odmowa wykonania zaleceń lub ich nieterminowa realizacja może również stanowić 
ważny powód, stanowiący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego podstawę do wypowiedzenia umowy 
ubezpieczenia. 
W przypadku braku zgody prosimy o szczegółowy opis aktualnych zabezpieczeń przeciwpożarowych 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych znajduje 
się w Załączniku nr 3 do SIWZ - Informacje o Zamawiającym. 
 
Pytanie 98. dotyczy klauzuli drobnych prac budowlano-montażowych. Prosimy o wprowadzenie w miejsce 
klauzuli uwzględnionej w SIWZ poniższą treść klauzuli  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych 
warunków ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw strony uzgodniły, że: 
ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w budynkach, budowlach, w których prowadzone są prace 
budowlano – montażowe oraz w mieniu znajdującym się w tych budynkach, o ile: 
1. Wartość prowadzonych prac, obejmująca wartość wykorzystywanych materiałów nie przekracza 
200.000 PLN, 
2. Prace prowadzone są na bazie uzyskanych wszelkich wymaganych prawem zezwoleń/pozwoleń 
szczególności określonych w Prawie Budowlanym, 
3. Prowadzone prace nie naruszają w żadnym stopniu konstrukcji nośnej ani dachu obiektu, 
4. Na obszarze wykonywania prac obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 
5. Osoby prowadzące prace posiadają wszelkie wymagane uprawnienia i zezwolenia. 
6. Prace niebezpieczne pożarowo, w tym w szczególności prace spawalnicze są prowadzone za 
oddzielnym zezwoleniem i przy zapewnieniu maksymalnych środków bezpieczeństwa dla takich prac,  w tym 
przynamniej przez rozmieszczenie dodatkowych gaśnic, oraz nadzór osoby odpowiadającej za bezpieczeństwo, 
pod rygorem ograniczenia lub braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Miejsce prowadzenia prac 



niebezpiecznych pożarowo musi zostać skontrolowane przynajmniej dwukrotnie przez osobę odpowiadającą za 
bezpieczeństwo, po 2 oraz po 4 godz. od zakończenia prac, co powinno zostać potwierdzone stosownym 
protokołem. 
7. Szkoda nie powstała na wskutek jednego z poniżej wymienionych zdarzeń: 
a. Katastrofy budowlanej, przeprowadzaniem prac budowlano montażowych niezgodnie z planami 
architektonicznymi i/lub sztuką budowlaną, zastosowaniem złych lub wadliwych materiałów, niewłaściwym 
wykorzystaniem lub złym lub wadliwym wykonaniem instalacji, 
b. Niewłaściwego montażu, rozruchu przeprowadzonego wbrew instrukcji producenta i/lub dostawcy, 
błędów montażowych, awarii urządzeń, 
c. Niewłaściwego zabezpieczenia mienia otaczającego przed skutkami prowadzonych prac, w 
szczególności niezgodnego z obowiązująca na terenie obiektu „Instrukcją prowadzenia prac niebezpiecznych 
pożarowo” lub innego dokumentu odpowiadającego w swej roli takiej instrukcji. 
d. Prac, które z racji niewłaściwego wykonania miały bezpośredni wpływ na zniszczenie lub uszkodzenie 
mienia otaczającego (budynku). 
Odpady materiałów budowlanych powinny być systematycznie usuwane z obszaru prowadzenia robót. 
Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje w odniesieniu do mienia, co do którego 
istnieje możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu innego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej wykonawcy prac. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 99. dotyczy klauzuli ograniczenia stosowania zasady proporcji. Prosimy o zastąpienie wskaźnika 
niedoubezpieczenia 30% na 20%. 
Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do poziomu 200.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 100. Dotyczy klauzuli wandalizmu/dewastacji. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 
poziomu 200.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 101. dotyczy klauzuli kosztów ewakuacji. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do poziomu 
50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 102. dotyczy klauzuli sankcji i embarga. Prosimy o wprowadzenie we wszystkich zakresach dodatkowej 
klauzuli w treści: 
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączone są 
jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby 
zobowiązanie do spełnienia przez Ubezpieczyciela świadczenia, w zakresie w jakim naruszałoby to jakiekolwiek 
obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub 
inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, jak też inne 
właściwe przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 103. Dotyczy klauzuli ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Prosimy o 
zastosowanie limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 200.000 zł na 
jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 104. dotyczy klauzuli szkód zalaniowych. Prosimy o wykreślenie klauzuli, w przypadku braku zgody 
Zamawiającego prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do poziomu 10.000 zł na jedno i na wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 105. dotyczy klauzuli składowania. prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 
200.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 



 
Pytanie 106. dotyczy klauzuli kosztów dodatkowych. Prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności do 
poziomu 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 107. dotyczy klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności 
przezornej sumy ubezpieczenia na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 108. dotyczy klauzuli przeoczenia informacji. Prosimy o wykreślenie klauzuli w całości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 109. dotyczy klauzuli kontynuacji działalności. Prosimy o zastąpienie klauzuli poniższą treścią: 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych 
warunków ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel pokrywa do wysokości ustalonego limitu niżej wymienione, poniesione przez Ubezpieczającego 
/ Ubezpieczonego koszty dodatkowe, pozostające w bezpośrednim związku ze szkodą rzeczową, pokrytą w 
ramach niniejszej Polisy: 
1. zwiększone koszty osobowe, w szczególności koszty tymczasowego dodatkowego zatrudnienia oraz 
koszty pracy w godzinach nadliczbowych, 
2. zwiększone koszty pracy urządzeń i/lub koszty wynajmu urządzeń zastępczych, 
3. zwiększone koszty przystosowania obiektów wynikające z poleceń władzy i obowiązujących przepisów 
prawa, o ile zmiana przepisów prawa nastąpiła i/lub polecenia władz z wyznaczeniem terminów ich realizacji 
zostały wydane po wystąpieniu szkody, 
4. koszty frachtu ekspresowego, w tym lotniczego, 
5. koszty przeniesienia mienia do innych miejsc, 
6. koszty najmu pomieszczeń zastępczych, 
7. koszty należności dekoratorów, biur projektowych, nadzoru technicznego i inżynieryjnego, których 
poniesienie okazało się niezbędne do naprawy uszkodzonego mienia, 
8. koszty montażu, demontażu oraz ochrony mienia, 
9. inne koszty poniesione przez Ubezpieczającego w sposób rozsądny i zasadny w celu kontynuowania 
działalności (w tym koszty poniesione w celu uzyskania niezbędnych zezwoleń i decyzji stosownych urzędów 
państwowych, bez których niemożliwym byłoby rozpoczęcie odtworzenia mienia dotkniętego szkodą). 
Limit odpowiedzialności z tytułu niniejszej klauzuli wynosi : 
50.000,00 zł na jedno i 100.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 110. dotyczy klauzuli kradzieży zwykłej. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 
500 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 111. dotyczy klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji. Prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 112. dotyczy klauzuli awarii, błędu człowieka. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 
poziomu 100.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 113. dotyczy klauzuli wypowiedzenia. Prosimy o wprowadzenie poniższej treści: 
Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 90-dniowego terminu wypowiedzenia w 
następujących przypadkach: 
1) Nienależyte wykonanie umowy  
2) Zmiana umowy reasekuracyjnej 
3) Przekroczenie 70% szkodowości liczonej łącznie dla całej umowy w sposób następujący: WS = (łączna 
wartość zgłoszonych szkód plus rezerwy na szkody zgłoszone)/składka przypisana brutto*100% 
Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 



Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział na to pytanie w odpowiedzi na pytanie 2 w części dotyczącej pakietu 1 i 
2. 
 
Pytanie 114: dotyczy klauzuli restytucji mienia. Prosimy o dopisanie: 
„po uprzednim uzyskaniu co najmniej dwóch ofert z firm zajmujących się profesjonalnie restytucją mienia”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 115: dotyczy klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych. Prosimy o wykreślenie klauzuli w 
całości, lub w przypadku braku zgody Zamawiającego prosimy o modyfikację zapisu jn.: 
„W przypadku szkody całkowitej - w mieniu ubezpieczonym na wartość księgową brutto- wypłata 
odszkodowania nastąpi w wysokości sumy ubezpieczenia według wartości księgowej brutto lub jeśli jego 
odtworzenie jest w niższej wartości to do odtworzeniowej danego środka trwałego”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 
DOTYCZY PAKIETU 2  

 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie 
udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności 

leczniczej 
 

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie iż w powyższym ubezpieczeniu OC ma obowiązywać jedna suma 
gwarancyjna 250.000 zł na wszystkie zdarzenia a na poszczególne rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej będą 
obowiązywały podlimity w ramach tej sumy gwarancyjnej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że w Dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody 
na osobie powstałe w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach 
prowadzonej działalności leczniczej  obowiązywać będzie jedna suma gwarancyjna w wysokości 250.000 zł na 
jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia a na poszczególne rozszerzenia ochrony 
ubezpieczeniowej będą obowiązywały podlimity w ramach tej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do rocznego 
okresu ubezpieczenia. 
 
Pytanie 2: Prosimy o wykreślenie szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy 
lekarskiej bądź w razie braki takiej możliwości o potwierdzenie iż chodzi wyłącznie o szkody osobowe 
wynikających z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z 
naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej. Zamawiający potwierdza, że zakresem 
ubezpieczenia objęte są szkody osobowe wynikające z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy 
lekarskiej. 

 
Pytanie 3: Prosimy o wykreślenie szkód spowodowanych wykonywaniem działalności leczniczej lub udzieleniem 
świadczeń opieki zdrowotnej w celu uzyskania albo uniknięcia zapłodnienia, łącznie z czynnościami przerwania 
ciąży. 
Odpowiedź: zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 4: Prosimy o wykreślenie szkód wyrządzonych podczas prowadzenia eksperymentów medycznych, w 
tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub 
kosmetyków, w tym również mieszanek żywieniowych i innych produktów służących żywieniu noworodków, 
niemowląt i dzieci (dotyczy to konsekwencji zawinionego działania podczas ich wykonywania), jeżeli 
zastosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej, z wyłączeniem niezależnych od lekarza, 
bezpośrednich skutków działania samego preparatu podlegającego badaniu; wyłączeniu z zakresu ochrony 
podlegają także szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 5: Prosimy o wykreślenie szkód związanych z pracami Komisji Bioetycznej, stanowiącymi integralny 
element działalności Ubezpieczonego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 



Pytanie 6: Prosimy o wykreślenie z klauzuli kosztów obrony zdania: „W pozostałym zakresie stosuje się limit w 
wysokości 100.000 zł stanowiący nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną”, 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 7: Prosimy o wykreślenie Klauzuli szkód wynikłych z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 8: Prosimy o zmianę klauzuli informacyjnej na następującą treść: 
Klauzula nr 2. Klauzula informacyjna  
Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia OC, które 
wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na podstawie 822 par. 4 k.c. oraz o każdym odszkodowaniu i/lub 
zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia OC, a w szczególności przekaże 
kopię decyzji o wypłacie/bądź odmowie wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia pod warunkiem 
uzyskania przez Ubezpieczyciela zgody poszkodowanego na przetwarzanie jego danych osobowych. 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje do klauzuli nr 2 Klauzuli informacyjnej następujący zapis ”pod warunkiem 
uzyskania przez Ubezpieczyciela zgody poszkodowanego na przetwarzanie jego danych osobowych.” 
Modyfikacji ulega Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia. 
 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
i posiadania mienia: 

 
Pytanie 9: Prosimy o potwierdzenie iż w powyższym ubezpieczeniu OC ma obowiązywać jedna suma 
gwarancyjna 300.000 zł na wszystkie zdarzenia a na poszczególne rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej będą 
obowiązywały podlimity w ramach tej sumy gwarancyjnej. 
Odpowiedź: zamawiający potwierdza, że w Dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadania mienia obowiązywać będzie jedna suma gwarancyjna w wysokości 
300.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia a na poszczególne rozszerzenia 
ochrony ubezpieczeniowej będą obowiązywały podlimity w ramach tej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do 
rocznego okresu ubezpieczenia. 
 
Pytanie 10: Czy ochroną ubezpieczeniową mają być objęte również rzeczy wniesione przez gości hotelowych do 
pokoju oraz oddane do depozytu hotelowego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą na stronie 7 załącznika nr 3 do SIWZ 
informacje o zamawiającym, zamawiający nie posiada hotelu pracowniczego ani nie prowadzi hotelu dla osób z 
zewnątrz. 

 
Pytanie 11: Prosimy o wykreślenie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalności wewnętrznej apteki 
szpitalnej – szkody te są objęte ochroną ubezpieczeniową też w dobrowolnym ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania 
świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie 

 
Pytanie 12: Prosimy o wykreślenie szkód powstałych związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka 
badawczego w procesie badania klinicznego z wyłączeniem szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora – szkody te są objęte ochroną ubezpieczeniową też w 
dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie 
udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie 
 
Pytanie 13: Prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi parking strzeżony. 
Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi parkingu strzeżonego. 

 
Pytanie 14: Prosimy o wykreślenie szkód polegających na czystej stracie finansowej, w tym w związku z 
wykonywaną usługą, pracą lub dostarczanym produktem,   
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. 

 



Pytanie 15: Prosimy o wykreślenie szkód wyrządzonych podczas prowadzenia eksperymentów medycznych, w 
tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub 
kosmetyków, w tym również mieszanek żywieniowych i innych produktów służących żywieniu noworodków, 
niemowląt i dzieci. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie 
 
Pytanie 16: Prosimy o wykreślenie szkód powstałych w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako 
ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego – szkody te są objęte ochroną ubezpieczeniową też w 
dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie 
udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie 

 
Pytanie 17: Prosimy o wykreślenie szkód związanych z pracami Komisji Bioetycznej, stanowiącymi integralny 
element działalności Szpitala – szkody te są objęte ochroną ubezpieczeniową też w dobrowolnym 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie udzielania bądź 
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie 

 
Pytanie 18: Prosimy o informację jakie badania kliniczne są aktualnie prowadzonej przez Zamawiającego jako 
badacza lub sponsora lub ośrodek badawczy lub szpital zamierza rozpocząć w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający prowadzi badania kliniczne zarówno interwencyjne, jak i nieinterwencyjne 
(obserwacyjne), jedno- i wieloramienne. Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie jakie 
badania zamierza prowadzić, ponieważ zależy to od wielu czynników. 
Zgodnie z obowiązującą ustawą prawo farmaceutyczne Zamawiający stanowi Ośrodek badawczy.  
 
Pytanie 19: Prosimy o wykreślenie klauzuli regresowej – Zamawiający nie jest spółką a zatem nie może być 
powiązany kapitałowo z innym podmiotem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie 
 
Pytanie 20: Prosimy o wykreślenie Klauzuli szkód wynikłych z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie 
 
Pytanie 21: Prosimy o zmianę klauzuli informacyjnej na następującą treść: 
Klauzula nr 2. Klauzula informacyjna  
Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia OC, które 
wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na podstawie 822 par. 4 k.c. oraz o każdym odszkodowaniu i/lub 
zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia OC, a w szczególności przekaże 
kopię decyzji o wypłacie/bądź odmowie wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia pod warunkiem 
uzyskania przez Ubezpieczyciela zgody poszkodowanego na przetwarzanie jego danych osobowych. 
Odpowiedź: Zamawiający dodaje do klauzuli nr 2 Klauzuli informacyjnej następujący zapis” pod warunkiem 
uzyskania przez Ubezpieczyciela zgody poszkodowanego na przetwarzanie jego danych osobowych.” 
Modyfikacji ulega Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia. 
 

DOTYCZY PAKIETU 1 i 2 
 

Pytanie 1: Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia ( okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12 
miesięcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia. 
 
Pytanie 2: W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na 
zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:  
Klauzula wypowiedzenia 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego, / okresu 
polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku: 

1)  wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy 
ubezpieczenia: 



a) wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. w sytuacji gdy szkodowość przekroczy 30% w 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz 50% w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk,  
przez szkodowość rozumie się stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań do składki 
zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy) za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku 
ochrony,   

2) istotnej  zmiany  warunków reasekuracyjnych; 
3) zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza do zakresu ubezpieczenia 
klauzulę wypowiedzenia o treści (dotyczy Pakietu 1 i 2) 
Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę wyłączenie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, 
ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć 
umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:  
a) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy 
czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądowym,  
b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował 
popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
c) jeżeli wskaźnik szkodowości z polis zawartych w wyniku postępowania przetargowego dla pierwszego 
rocznego okresu ubezpieczenia przekroczy 75%; przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy 
wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na zgłoszone szkody w okresie pierwszych 8 miesięcy 
pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia, do łącznej składki należnej za pierwszy roczny okres ubezpieczenia,  
d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do 
warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej. 
Modyfikacji ulega Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy dla PAKIETU 1  i załącznik nr 6 do SIWZ  Wzór umowy 
dla PAKIETU 2. 

 
Pytanie 3: Prosimy o zmianę godz. składania  ofert przynajmniej na 12:30. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

---------------------------------------------------------- 
 

powyższe zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia. 

W związku z powyżej opisanymi informacjami Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SIWZ – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznika nr 2 – Formularz ofertowy, Załącznika nr 3 do SIWZ - 
Informacje o Zamawiającym, Załącznika nr 5 do SIWZ Wzór umowy dla PAKIETU 1, Załącznika nr 6 do SIWZ  

Wzór umowy dla PAKIETU 2.  i załącznika nr 8 do SIWZ - Wykazy mienia do ubezpieczenia - żurawia 

Zamawiający informuje, że termin składania i otwierania ofert nie ulega zmianie. 

Treść powyższych odpowiedzi zamieszczana jest na stronie internetowej Zamawiającego na podstawie art. 38 

ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest wiążąca dla wszystkich 

Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 


