
Częstochowa, dnia 22.04.2014 r. 

MZS.ZP.3411/10/2014. 

 
Do wiadomo ści:  

Firmy bior ące udział w post ępowaniu  
 
 
Wyjaśnienia nr 1  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w po stępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego o warto ści nie przekraczaj ącej kwoty okre ślonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na Świadczenie usług w zakresie kompleksowego 
ubezpieczenia SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespoloneg o w Częstochowie 
  
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 15.04.2014 r. pod 
nr 129094 – 2014, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie w dniu 15.04.2014 r. 
 

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania 
przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907 z póź. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia 
treści SIWZ. 

 
Pytanie nr 1 Prosimy o podanie przyczyn szkód powstałych w okresie ostatnich 5 lat, czy Zamawiający podjął 
jakieś działania w celu ograniczenia możliwości powstania w przyszłości podobnych szkód, jakie 

 
Odpowied ź: Zamawiający informuje, iż roku 2010 wystąpiły szkody zalaniowe przez dach w rok 2012 – w 
wyniku huraganu nastąpiło uszkodzenie elewacji i dachu na skutek przewrócenia się drzewa. Dachy zostały 
poddane remontom i termomodernizacji zgodnie z opisem w załączniku 8.9 do SIWZ 
Pytanie nr 2 W odniesieniu do przedstawionej szkodowości  prosimy o informację czy dotyczy ona 
ubezpieczenia w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w szczególności zakres ubezpieczenia z 
uwzględnieniem klauzul rozszerzających zakres pokrycia (np. klauzula szkód mechanicznych) oraz franszyzy 
redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne. W przypadku jakichkolwiek różnić prosimy o ich wskazanie 

 
Odpowied ź: Zamawiający informuje, że od kilku lat zakres ubezpieczenia jest oparty na ubezpieczeniach od 
wszystkich ryzyk z dodatkowymi klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej. Na 
przestrzeni ostatnich trzech lat podlegał on niewielkim modyfikacjom 
 
Pytanie nr 3 Czy którakolwiek z lokalizacji była dotknięta ryzykiem powodzi w okresie od 1997 r., jeżeli tak, to 
prosimy o bliższe informacje o powstałych szkodach, (która lokalizacja, rok powstania szkody, 
rozmiar/wartość strat itp.). 
Odpowied ź: Zamawiający informuję, iż dane o powodzi podał w załączniku 8.3 do SIWZ Dodatkowo 
zamawiający informuje, iż zalania opisane w załączniku 8.3 dotyczyło obiektów przy ulicy Mirowskiej 15. W 
pozostałych lokalizacjach szkody tego typu nie wystąpiły. 
Pytanie nr 4 Czy Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia przeprowadzanie remontów/modernizacji, 
jeżeli tak to jakich, z podziałem na remonty wymagające pozwolenie na budowę i nie wymagających takich 
zezwoleń, z szczególnym uwzględnieniem remontów/modernizacji związanych z naruszeniem konstrukcji 
nośnej obiektu lun konstrukcji dachu 

Odpowied ź: Zamawiający w okresie ubezpieczenia przewiduje przeprowadzenie następujących remontów 
/modernizacji: 

1. Przebudowa Oddziału Pediatrii w obiekcie Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Bony 1/3 - 
wymaga pozwolenie na budowę, 

2. Remont Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w obiekcie Miejskiego Szpitala Zespolonego przy 
ul. Mickiewicza 12 – nie wymaga pozwolenia na budowę 

3. Rozbudowa sieci komputerowej (dot. sieci logicznej i elektrycznej w obiektach przy ul. Mirowskiej 15, 
Mickiewicza 12 i Bony 1/3 – wymaga pozwolenia na budowę. 

Pytanie nr 5 Czy Zamawiający posiada obiekty wyłączone z eksploatacji, a jeśli tak czy są zgłoszone do 
ubezpieczenia i jaka jest łączna wartość tych budynków i jak są zabezpieczone, między innymi czy: 

a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 

b) teren gdzie znajdują się obiekty wyłączone z eksploatacji jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony 
w porze nocnej, 



c) gaśnice oraz inne instalacje p.poż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie 
i gotowe do użycia, 

d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze 
oraz para 

Odpowied ź: Zamawiający informuje, ze do ubezpieczenia nie zgłoszono obiektów wyłączonych z 
eksploatacji.  

 
Pytanie nr 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie budynków nieużytkowanych lub pustostanów 
w zakresie podstawowym tj. pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, wybuchu, implozji oraz upadku 
statku powietrznego 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej wg zapisów 
proponowanych przez Wykonawcy 
 
Pytanie nr 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji wg 
poniższej treści: 
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym 
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. 
Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez 
brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. 

Za zgodą Ubezpieczyciela  ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres 
dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące 
warunki: 

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  

2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 

3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe 
do użycia, 

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz 
para. 

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny  lub przeznaczone do likwidacji pozostaje 
poza zakresem ubezpieczenia.” 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wyłączenia mienia z eksploatacji w 
brzmieniu proponowanym przez Wykonawcę 
 
Pytanie nr 8 Prosimy o informację, czy szpital prowadzi pisemną ewidencję prac pożarowo-niebezpiecznych 

Odpowied ź: Zamawiający informuje, że prowadzi pisemną ewidencję prac pożarowo-niebezpiecznych 
 
Pytanie nr 9  Prosimy  o podanie jaka działalność prowadzona jest przez najemców w budynkach 
Zamawiającego 
Odpowied ź: Zamawiający przedstawia poniżej wykaz prowadzonej działalności w poszczególnych obiektach 
MSZ: 

Szpital, przy ul Bony 1/3  
 Kiosk spożywczy  

Stomatologia 

Laboratorium „DIAGNOSTYKA” 

Szpital, przy ul. Mirowskiej 15  
Kiosk spożywczy  

Rezonans Magnetyczny 

Tomografia Komputerowa 

Laboratorium „DIAGNOSTYKA” 

Szpital, przy ul. Mickiewicza 12  
Kiosk spożywczy  

Laboratorium „DIAGNOSTYKA” 

Laboratorium „DIAGNOSTYKA” - odpady medyczne i szatnia 

Polska Grupa Medyczna: Kardiologia Inwazyjna 

Polska Grupa Medyczna: zaplecze techniczne 

Polska Grupa Medyczna: Kardiologia Inwazyjna 



Polska Grupa Medyczna: Schorzenia układu sercowo-naczyniowego 

Polska Grupa Medyczna 2: Chirurgia Naczyń 

Parking strzeżony "Andrex" Andrzej Nowak 

 
Pytanie nr 10 Proszę o informację o szacunkowej wartości mienia (obiekty i mienie ruchome się w nich 
znajdujące) objętego ochroną przez instalację sygnalizacji pożarowej, i czy sygnał sygnalizacji pożaru jest 
transmitowany do: 

a) PSP lub 

b) wartowni pracującej 24 h/ dobę, 

oraz  jaka jest ilość osób pracujących w wartowni na jednej zmianie (czy przynajmniej są to 2 osoby na jednej 
zmianie?); 
Odpowied ź: Zamawiający informuje, że sygnał sygnalizacji pożaru nie jest transmitowany do PSP ani do 
wartowni pracującej 24h na dobe. 

Szacunkowa wartość mienia objętego ochroną przez instalację sygnalizacji pożarowej wynosi: Budynek C1 – 
27.790.399,31 zł. oraz Budynek „” 2.283.540,41 zł. 

 
Pytanie nr 11 Proszę o informację o szacunkowej wartości mienia (obiekty i mienie ruchome się w nich 
znajdujące) w budynkach, w których w elementach konstrukcyjnych znajdują się  drewno lub płyty warstwowe 
z rdzeniem wykonanym z pianki poliuretanowej lub styropianu 
Odpowied ź: Zamawiający informuje, że opis budynków i ich konstrukcji zawiera załącznik 8.9 do SIWZ. 
 
Pytanie nr 12  Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  zastosowania 
mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują 
przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, 
chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ 
Odpowied ź: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 13 Wnioskujemy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia z tytułu szkód spowodowanych 
trzęsienia, zapadania, osuwania się ziemi poprzez wprowadzenie zapisu: „niespowodowanego działalnością 
ludzką 
Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w brzmieniu proponowanym przez 
Wykonawcy 
 
Pytanie nr 14 Wnioskujemy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia z tytułu szkód spowodowanych 
uderzeniem pojazdu lądowego limitu odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia w odniesieniu do szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu stanowiącego własność 
Ubezpieczającego. 

Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w brzmieniu proponowanym przez 
Wykonawcy 
 
Pytanie nr 15 Wnosimy o zgodę na włączenie Klauzuli przerwy w dostawie prądu elektrycznego w poniższej 
treści w celu realizacji rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o pokrycie szkód powstałych w wyniku przerwy w 
dostawie prądu elektrycznego 

„Klauzula przerwy w dostawie prądu elektrycznego 

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia 
uzgodniono, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku 
przerwy w dostawie prądu elektrycznego. 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) powstałe wskutek planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej, 

2) powstałe wskutek przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązywanie się z 
płatności wobec dostawców energii elektrycznej, 

3) w środkach obrotowych.” 

 
Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli przerwy w dostawie prądu elektrycznego 
w brzmieniu proponowanym przez Wykonawcę 
 
 



Pytanie nr 16 Wnosimy o wprowadzenie w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku przerwy w dostawie 
prądu elektrycznego franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 500,00 zł; 

 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy proponowanej przez Wykonawcę. 
 
 
Pytanie nr 17 Wnosimy o wykreślenie z rodzaju zdarzeń w ramach limitu kradzieżowego „mienia osób 
trzecich”, które nie zostało uwzględnione jako przedmiot ubezpieczenia w pozycji 2 Sumy ubezpieczenia 

Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie proponowane przez Wykonawcę.  

Ustęp I pkt. 4 Tabela: Limity odszkodowawcze i franszyzy - Limity dla ryzyk kradzieżowych pkt 2 otrzymuje 
brzmienie:  

 

Limity dla ryzyk kradzie żowych 

1 

Szkody kradzieżowe, rabunek w 
odniesieniu do środków trwałych, 
obrotowych, niskocennych składników 
majątku, mienia pracowników oraz stanów 
magazynowych 

Limit SU 
150.000,00 

Franszyza 
Integralna  

500 PLN 

Franszyza 
Redukcyjna  

BRAK 

 
Pytanie nr 18 Wnosimy o zgodę na włączenie Klauzuli kradzieży zwykłej w poniższej treści w celu realizacji 
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: 

„Klauzula kradzieży zwykłej 

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, 
że zakres ubezpieczenia rozszerza się o ryzyko kradzież zwykłej, rozumianej jako zabór ubezpieczonego 
mienia w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie, bez śladów włamania pod warunkiem, że 
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody 
spowodowanej kradzieżą lub momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej.  Klauzula nie ma 
zastosowania dla gotówki, wartości pieniężnych oraz mienia pracowniczego, a jedynie do pozostałego mienia 
objętego ubezpieczeniem. 

Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli kradzieży zwykłej w brzmieniu 
proponowanym przez Wykonawcę 
 
Pytanie nr 19 Wnosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej 
w odniesieniu do kradzieży zwykłej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 500,00 zł; 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy proponowanej przez Wykonawcę 
 
Pytanie nr 20 Wnosimy o zgodę na włączenie Klauzuli kosztów naprawy zabezpieczeń w poniższej treści w 
celu realizacji rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kosztów naprawy zabezpieczeń w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk:     

„Klauzula pokrycia zabezpieczeń kradzieżowych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym 
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakresem 
ubezpieczenia objęte będą szkody polegające na zniszczeniu elementów ogrodzenia w miejscu 
ubezpieczenia oraz szkody polegające na zniszczeniu elementów wyposażenia lokalu, w którym znajduje się 
ubezpieczone mienie, a także uszkodzenia urządzeń zabezpieczających oraz elementów zabezpieczających, 
w tym m.in.: ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, framug, futryn oraz systemy alarmu i 
monitoringu, jeżeli powstały w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia. 

Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli pokrycia zabezpieczeń kradzieżowych w 
brzmieniu proponowanym przez Wykonawcę 
 
Pytanie nr 21 Wnosimy o wykreślenie Klauzuli wypowiedzenia umowy E05, która jest w naszej opinii 
niezgodna z intencją prawa zamówień publicznych. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do rozwiązania 
umowy w § 7 projektu umowy w sytuacji poważnych zaniedbań ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji 
zamówienia. Natomiast treść Klauzuli wypowiedzenia umowy E05 uprawnia Zamawiającego do rozwiązania 
umowy ubezpieczenia również po zrealizowaniu przez Wykonawcy zobowiązania wynikającego z umowy 
ubezpieczenia tj. wypłacie należnego odszkodowania 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody wykreślenie klauzuli nr E05 
 
Pytanie nr 22 Wnosimy o modyfikację Klauzuli lokalizacji E08, na poniższą treść: 



„1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, 
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na 
wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, pod warunkiem 
spełnienia w takim miejscu minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń określonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia oraz pod warunkiem, że lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia tej ilości 
mienia. 

2. Klauzula nie ma zastosowania do mienia znajdującego się w obiektach typu  : 

- namiotów,  

- szklarni,  

- konstrukcji drewnianej  (za wyjątkiem gdy jedynym elementem drewnianym jest więźba dachowa lub 
strop),  

- krytych strzechą, gontem, wiórem itp. 

3. Limit odpowiedzialności: 1.000.000,00 zł na wszystkie lokalizacje.  

4. Objęcie ochroną ubezpieczeniową lokalizacji, której suma ubezpieczenia przekracza powyższy limit 
odpowiedzialności wymaga odrębnej zgody Ubezpieczyciela.”; 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów klauzuli E08 wg propozycji Wykonawcy 
 
Pytanie nr 23 Wnosimy o modyfikację Klauzuli rozliczenia składki E09, poprzez dodanie dopisku: 
„z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego” 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów klauzuli E09 wg propozycji Wykonawcy 
 
Pytanie nr 24 Prosimy o ustalenie jednego wspólnego limitu Klauzuli pokrycia dodatkowych kosztów 
przesyłek ekspresowych i nadgodzin E12 dla ubezpieczeń: 

- mienia od wszystkich ryzyk (all risk), 

- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

- maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych 
Odpowied ź: Zamawiający informuje, że wskazany w ust I pkt 4 Tabela „Limity odszkodowawcze i franszyzy”  
limit dotyczący Klauzuli pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin E12 jest 
określony na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla łącznie dla wszystkich rodzajów 
ubezpieczeń wskazanych przez Wykonawcę  
 
Pytanie nr 25 Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula E13 zniesienia odpowiedzialności w granicach wartości 
rzeczywistej nie ma zastosowania dla mienia ubezpieczonego wg wartości rzeczywistej 

Odpowied ź: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy 
 
Pytanie nr 26 Wnosimy o wykreślenie Klauzuli zniesienia odpowiedzialności w granicach wartości 
rzeczywistej E13 w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli E13 w odniesieniu do ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 
Pytanie nr 27 Wnosimy o wykreślenie Klauzuli zniesienia odpowiedzialności w granicach wartości 
rzeczywistej E13 w odniesieniu do ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych; 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli E13 w odniesieniu do ubezpieczenia 
maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych. 
 
Pytanie nr 28 Wnosimy o modyfikację Klauzuli warunków i taryf E17, na poniższą treść: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku do ubezpieczenia, 
uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki 
ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. Powyższa zasada nie 
ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną 
ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 816 kc.” 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów klauzuli E17 wg propozycji Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 29 Wnosimy o modyfikację Klauzuli szkód mechanicznych E37, na poniższą treść: 

„Zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty w zakresie szkód 
mechanicznych spowodowanych: 



- wadami produkcyjnymi, 

- przyczynami eksploatacyjnymi, 

- działaniem człowieka. 

Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem 2. po pozytywnym 
zakończeniu prób eksploatacyjnych. 

Ubezpieczenie nie obejmuje: 

a) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które 
producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki 
ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i 
ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty, 

b) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, 
katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych , a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do 
obróbki skrawaniem, elektrod, 

c) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny 
z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,  

d) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele 

e) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego 
zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego, 

f) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych, przeglądów konserwacyjnych 
i remontów 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli szkód mechanicznych E 37 wg 
propozycji Wykonawcy.  

 
Pytanie nr 30 Wnosimy o wprowadzeni w Klauzuli szkód mechanicznych E37 redukcyjnej w wysokości 10% 
wartości odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 zł; 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy proponowanej przez Wykonawcę 

 
Pytanie nr 31 Wnosimy o modyfikację Klauzuli szkód elektrycznych E38, na poniższą treść: 

„Zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty i instalacje elektryczne od 
szkód elektrycznych. 

Za szkodę elektryczną uważa się szkodę spowodowaną uszkodzeniem maszyn i aparatów elektrycznych 
spowodowane bezpośrednim działaniem prądu elektrycznego, na skutek wystąpienia co najmniej jednego 
z następujących zdarzeń: 

- uszkodzenie izolacji, 

- zwarcie, 

- zmiana wartości napięcia lub częstotliwości w sieci zasilającej, 

- zanik napięcia jednej lub kilku faz, 

- niezadziałanie lub wadliwe funkcjonowanie zabezpieczeń chroniących maszyny i aparaty elektryczne. 

W ramach niniejszego ubezpieczenia Ubezpieczyciela odpowiada za szkody elektryczne w czynnych 
maszynach i aparatach elektrycznych., z zastrzeżeniem, że maszyny są zainstalowane na stanowiskach 
pracy, eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zabezpieczone zgodnie z wymogami eksploatacji, wg 
postanowień norm.  

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe  

- w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych obejmujących zespół urządzeń 
połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej, złącza; wyłączenie 
to obejmuje wszelkie linie elektryczne i teletechniczne zarówno nadziemne jak i podziemne, 

- w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie, 

- w okresie napraw i prób, 

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

- wskutek przyczyny mechanicznej, 

- skutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

- w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn i aparatów 
elektrycznych, 

- wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury 
rozdzielczej w rozdzielniach, 



- we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach. 

Za wysokość szkody przyjmuje się: 

1) koszt zakupu nowej maszyny elektrycznej lub aparatu tego samego rodzaju, mocy, typu 
z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia, lub  

2) koszt naprawy zwiększony o koszt transportu, demontażu i montażu potwierdzony rachunkiem 
wykonawcy lub na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Ubezpieczającego jeżeli naprawy dokonano 
we własnym zakresie, w cenach obowiązujących w dniu powstania szkody. Koszty naprawy nie mogą 
przekraczać kosztów, o których mowa w pkt 1. 

Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody według cen z dnia jej powstania 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli szkód elektrycznych E 38 wg propozycji 
Wykonawcy 
 
Pytanie nr 32 Wnosimy o wprowadzeni w Klauzuli szkód elektrycznych E38 redukcyjnej w wysokości 10% 
wartości odszkodowania nie mniej niż 500,00 zł; 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy proponowanej przez Wykonawcę 
 
Pytanie nr 33 Wnosimy o doprecyzowanie Klauzuli ubezpieczenia szyb od stłuczenia E39, na poprzez 
wprowadzenie poniższej treści tej klauzuli: 

„Zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo zewnętrzne i wewnętrzne oszklenie drzwi i okien, świetlików 
w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, lokalach, pomieszczeniach użytkowych od stłuczenia, 
rozbicia, pęknięcia powodującego konieczność wymiany szyby. 

Umową ubezpieczenia mogą być objęte nieuszkodzone szyby zamontowane lub zainstalowane na stałe, 
będące częścią urządzeń lub wyposażeniem budynków oraz lokali, stanowiących własność 
Ubezpieczającego lub znajdujących się w jego posiadaniu, w miejscu określonym w umowie 
ubezpieczenia 

Ubezpieczenie nie obejmuje szkła artystycznego, szyb w szklarniach i inspektach, jak również wartości 
zabytkowej witraży. 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

- powstałe w oszkleniach stanowiących osprzęt urządzeń technicznych i instalacji ,  

- w szybach pojazdów i środków transportu 

- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia, zmiany barwy,  

- polegające na odpryśnięciu kawałków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów.” 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli ubezpieczenia szyb od stłuczenia E39 
wg propozycji Wykonawcy 
 
Pytanie nr 34 Wnosimy o modyfikację Klauzuli ewakuacji E41, poprzez dodanie dopisku: „Ubezpieczyciel 
pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, 
Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz  odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów klauzuli E41 wg propozycji Wykonawcy 
 
Pytanie nr 35 Prosimy o ustalenie jednego wspólnego limitu Klauzuli rzeczoznawców E42 dla ubezpieczeń: 

- mienia od wszystkich ryzyk (all risk), 

- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

- maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych 
Odpowied ź: Odpowied ź: Zamawiający informuje, że wskazany w ust I pkt 4 Tabela „Limity odszkodowawcze 
i franszyzy” limit dotyczący Klauzuli rzeczoznawców E42 jest określony na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia dla łącznie dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń wskazanych przez Wykonawcę 
 
Pytanie nr 36 Wnosimy o modyfikację Klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej E43, na poniższą treść: 

„1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU, 
ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie 
katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie 
obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów 
konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego. 

2. Nie jest katastrofa budowlaną: 

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, 

2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, 



3) awaria instalacji. 

3.Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 

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

2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

3) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu 
technicznego obiektu, 

4) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach 
konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych 
i wymaganych zezwoleń, 

5)wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających 
poprawność posadowienia konstrukcji, 

6) wyłączonych z eksploatacji, 

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

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów klauzuli E43 wg propozycji Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 37 Wnosimy o modyfikację Klauzuli terroryzmu E44 poprzez uzupełnienie katalogu wyłączeń o 
szkody powstałe wskutek działań chuligańskich, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i 
fałszywych alarmów oraz innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, 
etnicznego lub rasowego 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów klauzuli E44 wg propozycji Wykonawcy 
 
Pytanie nr 38 Wnosimy o modyfikację Klauzuli rozmrożenia E50, na poniższą treść: 

„1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że w 
odniesieniu do ubezpieczonych środków obrotowych, które zgodnie w wymogami producenta lub 
dostawcy winny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych w ujemnej temperaturze, rozszerza się 
zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek rozmrożenia będące następstwem: 

1) awarii urządzenia chłodniczego , w którym są przechowywane 

2) przerwy w dostawie przez zakład energetyczny prądu trwającej nieprzerwanie dłużej niż 6 godzin, 

3) awarii urządzenia elektrycznego będącego w posiadaniu Ubezpieczającego 

2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek:  

1) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych, 

2) uszkodzenia mechanicznego opakowań, 

3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej, 

4) przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązywanie się z płatności wobec dostawców 
energii elektrycznej. 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów klauzuli E50 wg propozycji Wykonawcy 
 
Pytanie nr 39 Wnosimy o wprowadzeni w Klauzuli rozmrożenia E50 franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% 
wartości odszkodowania nie mniej niż 500,00 zł; 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy w klauzuli E 50 wg propozycji 
Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 40 Wnosimy o modyfikację Klauzuli przepięć E29A, na poniższą treść: 

„Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek 
przepięć, za które uważa się nagłą zmianę parametrów prądu elektrycznego lub nagłe pojawienie się prądu 
elektrycznego, spowodowane przez wyładowania atmosferyczne oraz powstałe wskutek innych przyczyn. 
Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne 
dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w 
obwodach elektrycznych. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska 
wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń 
Ubezpieczonego a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia 
zewnętrzne. 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów klauzuli E29A wg propozycji Wykonawcy 
 
 



Pytanie nr 41  Wnosimy o wprowadzenie w Klauzuli przepięć E29A franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% 
wartości odszkodowania nie mniej niż 500,00 zł 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy w klauzuli E29A wg propozycji 
Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 42 Wnosimy o wprowadzenie dla ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w wysokości co najmniej 500,00 zł 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy w dla ryzyka kradzieży zwykłej w 
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyzy wg propozycji Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 43 Wnosimy o wykreślenie z wykazu klauzul obligatoryjnych w ubezpieczeniu sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk klauzuli E13. 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli E13 w ubezpieczeniu sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk.  
 
Pytanie nr 44 Czy zmawiający dopuszcza stosowanie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk Klauzuli IT/Cyber Risk w poniższej treści: 

„Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT 

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które 
rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub 
oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez 
skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 

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

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

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem 
warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia  - szkody rzeczowe w 
danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.” 

Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zapisów klauzuli Cyber risk/ Klauzula IT wg 
propozycji Wykonawcy 
 
Pytanie nr 45 Wnosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Klauzuli Endoskopów poniższej treści: 

„Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w 
endoskopach oraz urządzeń terapii dożylnej tylko pod warunkiem spełnienia następujących warunków: 

1) w każdym czasie używania endoskopów do prowadzenia wewnętrznych badań pacjenta, zachowane 
zostaną szczególne warunki bezpieczeństwa, w celu uniknięcia szkód spowodowanych ugryzieniem lub 
przegryzieniem przedmiotu ubezpieczenia, 

2) przyrządy dodatkowe (takie jak szczypce lub sonda) mogą zostać zastosowane wyłącznie 
w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, 

3) test kontroli szczelności przeprowadzony zostanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta, przed 
przeprowadzeniem czyszczenia urządzenia, 

4) zalecenia producenta dotyczące właściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania endoskopów oraz 
urządzeń terapii dożylnej będą starannie przestrzegane przez użytkownika. 

 
Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zapisów klauzuli Endoskopów wg propozycji 
Wykonawcy 
 
Pytanie nr 46 Czy rok daty przyjęcia na stan zawarta w wykazie sprzętu elektronicznego jest równoznaczny 
z rokiem produkcji danego sprzętu elektronicznego, jeżeli nie to prosimy o podanie wieku (roku produkcji) 
poszczególnych sprzętów elektronicznych 



Odpowied ź: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi ewidencji sprzętu według daty jego produkcji, ale według 
daty zakupu. 

 
Pytanie nr 47  Prosimy o potwierdzenie, że Apteka wewnątrzszpitala działa wyłącznie na rzecz 
Zamawiającego i jedynym odbiorcą jest Miejski Szpital Zespolony. 
Odpowied ź: Zamawiający nie potwierdza powyższego stwierdzenia. Apteka szpitalna wytwarza leki z 
dostarczonych materiałów na rzecz Stowarzyszenia Pielęgniarsko – Opiekuńczego „Z ufnością w Trzecie 
Tysiąclecie” 

 
Pytanie nr 48  Limity sumy gwarancyjnej Tabela pkt 3 ppkt 3 „OC najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych”  

Prosimy o zmianę  

z:  

400.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  

na:  

200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub do sumy gwarancyjnej - pkt 2. 
Odpowied ź: Zamawiaj ący wyra ża zgod ę za zmian ę proponowan ą przez wykonawc ę  
 Tabela otrzymuje brzemiennie:  
 

Poz. Limit w PLN Nazwa 

1 100.000 OC pracodawcy 

2 
400.000 na wszystkie i 
200.000 na jedno zdarzenie 

OC najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych 

3 20.000 
Szkody w pojazdach pracowników i pozostałym 
mieniu 

4 20.000 Mienie pacjentów 

5 100.000 
Wadliwe działanie maszyn i urządzeń 
technologicznych oraz sprzętu medycznego 

6 100.000 Środki i towary medyczne 

7 100.000 
Szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające 
OC obowiązkowemu 

 
 
Pytanie nr 49 Prosimy o akceptację brzmienia klauzuli kradzieży zwykłej (dotyczy ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego): 

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na 
kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się kradzież ubezpieczonego mienia z miejsca ubezpieczenia bez 
śladów włamania.  

2. W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek: 

a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu, 

b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia 

Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli kradzieży zwykłej w brzmieniu 
proponowanym przez Wykonawcę 
 
Pytanie nr 50 Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 PLN dla kradzieży zwykłej 
(dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego). 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy proponowanej przez Wykonawcę 
 
Pytanie nr 51 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 500 PLN dla następujących ryzyk: 

- przerwy w dostawie prądu elektrycznego 

- klauzula E50 – klauzula rozmrożenia 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy proponowanej przez Wykonawcę 
 



Pytanie nr 52 Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 PLN w ubezpieczeniu maszyn 
elektrycznych od szkód elektrycznych 
Odpowied ź: Zamawiający wprowadza w ubezpieczeniu maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych 
franszyzę redukcyjną w wysokości 500 PLN.  
 
Pytanie nr 53 Prosimy o uzupełnienie informacji szkodowej o przyczyny szkód – dotyczy szkód majątkowych 
z 2010r i 2012r 
Odpowied ź: Zamawiający informuje, iż roku 2010 szkody wystąpiły zalaniowe przez dach w rok 2012 – w 
wyniku huraganu nastąpiło uszkodzenie elewacji i dachu na skutek przewrócenia się drzewa. Dachy zostały 
poddane remontom i termomodernizacji zgodnie z opisem w załączniku 8.9 do SIWZ 
 
Pytanie nr 54 Proszę o potwierdzenie iż sprzęt elektroniczny ubezpieczony jest wyłącznie na terenie 
lokalizacji klienta 
Odpowied ź: Zamawiający potwierdza, iż sprzęt stacjonarny ubezpieczony jest na terenie lokalizacji klienta 
 
Pytanie nr 55 Proszę o informację, co było przyczyna szkód w roku 2012 
Odpowied ź: Zamawiający informuje, iż w roku 2012 – w wyniku huraganu nastąpiło uszkodzenie elewacji i 
dachu na skutek przewrócenia się drzewa 

 
Pytanie nr 56  Prosimy o potwierdzenie, że - pomimo wymienienia ryzyka zmiany napięcia prądu w 
obowiązkowym zakresie ochrony (Załącznik 8.1 Pkt I.2), intencją Zamawiającego nie jest ochrona od tego 
ryzyka do pełnej sumy ubezpieczenia, ale do limitu określonego w klauzuli przepięć E29  

Odpowied ź: Zamawiający potwierdza stwierdzenie wykonawcy.  

 
Pytanie nr 57 Wobec oczekiwanego włączenia do ochrony szkód spowodowanych przerwą w dostawie prądu 
elektrycznego, prosimy o informacje, jakie zabezpieczenia w razie braku prądu posiada Klient (niezależne 
zasilanie z dwóch źródeł? generatory prądotwórcze? uruchamiane automatycznie? inne?)  
Odpowied ź: Zamawiający informuje, że posiada niezależne zasilanie z dwóch źródeł oraz w każdej z 
placówek funkcjonują agregaty prądotwórcze uruchamiane automatycznie. Zasilanie awaryjne obejmuje 
kluczowe dla funkcjonowania szpitala obwody. 

 
Pytanie nr 58 Prosimy o wykreślenie kl. E04 z kl. obligatoryjnych 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgodny na wykreślenie klauzuli E04 z pakietu klauzul obligatoryjnych 
 
Pytanie nr 59 Prosimy o wykreślenie kl. E05 z uwagi, iż w treści kl. znajdują się zapisy niekodeksowe 
Odpowied ź: Zamawiający nie widzi podstaw do wykreślenia klauzuli E05 z SIWZ 
 
Pytanie nr 60 Kl. 08 – prosimy o wprowadzenie zapisu ” Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej 
klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymogi dotyczące 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia”  
Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu proponowanego przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 61 Kl. E11 – prosimy o wprowadzenie zapisu” Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do sum 
ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności ustalanych na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 
Odpowied ź: Zamawiający potwierdza, że zapisy klauzuli E11 mają zastosowanie wyłącznie do mienia 
ubezpieczonego w systemie sum stałych i nie dotyczą mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka 
oraz limitów odpowiedzialności 
 
Pytanie nr 62 Prosimy o możliwość zmiany kl E12 na kl.w treści jn.  jn.  

Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach 
wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty pracy w 
godzinach nadliczbowych, nocnych, w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z 
wyłączeniem frachtu lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w 



ubezpieczonym mieniu, za którą UNIQA TU S.A. przyjęło odpowiedzialność na podstawie zawartej 
umowy ubezpieczenia. 

2. Limit odpowiedzialności: 10% wysokości szkody nie więcej niż 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia. 

Limit odpowiedzialności stosowany jest ponad sumę ubezpieczenia. 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli pokrycia dodatkowych kosztów 
przesyłek ekspresowych i nadgodzin w brzmieniu Wykonawcy 
 
Pytanie nr 63 Prosimy o możliwość zmiany kl E18A na kl. jn.  

Klauzula reprezentantów 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1) UNIQA TU S.A. nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego 
niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego 
i/lub Ubezpieczonego uważa się: 

a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz 
pełnomocników, 

b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz 
pełnomocników, 

c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, 
prokurentów oraz pełnomocników, 

d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, 
wspólników, prokurentów oraz pełnomocników, 

e) w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników, 
f) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników, 
g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów 

oraz pełnomocników, 
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – te osoby oraz pełnomocników; 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli reprezentantów w brzmieniu 
Wykonawcy 

 
Pytanie nr 64 Prosimy o możliwość zmiany kl E41 na kl. jn.  

Klauzula kosztów ewakuacji w sytuacji zagro żenia aktem terroryzmu 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że UNIQA TU S.A. obejmuje ochroną 
wymienione poniżej koszty ewakuacji poniesione przez Ubezpieczającego w wyniku bezpośredniego 
zagrożenia aktem terroryzmu, pod warunkiem, że zagrożenie będzie wydawało się realne. Koszty ewakuacji 
objęte są ochroną wyłącznie w przypadku, gdy przeprowadzenie ewakuacji zostało zlecone przez służby 
porządkowe takie jak: Policja, Straż Pożarna lub Straż Miejska a ewakuacja odbywała się pod dozorem ww. 
służb.  

Za koszty ewakuacji uważa się wyłącznie wymienione poniżej, poniesione i udokumentowane koszty: 

1) transportu pacjentów,  

2) pobytu pacjentów w zastępczych placówkach w okresie nie dłuższym niż jedna doba, z zastrzeżeniem, że 
koszty pobytu jednego pacjenta nie przekraczają 100 zł za dobę 

3) transportu sprzętu medycznego,  

4) przechowywania ewakuowanego sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności 
ewakuacyjnych z uwzględnieniem kosztów dozoru ww. sprzętu przez wyspecjalizowane firmy 

Limit odpowiedzialności:30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli ewakuacji w brzmieniu 
Wykonawcy 

 
Pytanie nr 65 Prosimy o możliwość zmiany kl. E36 na kl w treści jn.  

Klauzula szkód powstałych w wyniku drobnych prac bu dowlanych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
1. UNIQA TU S.A. obejmuje ochroną szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym w związku 

z prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia drobnymi pracami remontowo-budowlanymi do sumy 
ubezpieczenia tego sprzętu.. 

2. Przez drobne prace remontowo-budowlane rozumie się wyłącznie prace, które: 
1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę; 



2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone; 
3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których 

istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie. 
Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem 
uszkodzenia instalacji wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., 
w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych 
Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli robót budowlano -montażowych 
w brzmieniu Wykonawcy 
 
Pytanie nr 66 Prosimy o informację, jakie prace remontowe/budowlane planuje klient 
Odpowied ź: Zamawiający w okresie ubezpieczenia przewiduje przeprowadzenie następujących remontów 
/modernizacji: 

1. Przebudowa Oddziału Pediatrii w obiekcie Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Bony 1/3 - 
wymaga pozwolenie na budowę, 

2. Remont Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w obiekcie Miejskiego Szpitala Zespolonego przy 
ul. Mickiewicza 12 – nie wymaga pozwolenia na budowę 

Rozbudowa sieci komputerowej (dot. sieci logicznej i elektrycznej w obiektach przy ul. Mirowskiej 15, 
Mickiewicza 12 i Bony 1/3 – wymaga pozwolenia na budowę 
 
Pytanie nr 67 Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu: 

„kradzież z włamaniem, rabunek w tym kradzież z pojazdu lub kradzież całego pojazdu wraz ze 
sprzętem ( bez obowiązku uruchomienia zabezpieczeń podczas pracy tych urządzeń)”  

W przypadku braku akceptacji prosimy indywidualnie wskazać, który sprzęt ma być ubezpieczany 
poza lokalizacją jako sprzęt przenośny lub zainstalowany na stałe w pojeździe. Prosimy o możliwość 
zastosowania dla tego sprzętu poniższej klauzul. 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Jednocześnie zamawiający informuje, że 
załącznik nr 8.8 stanowiący załącznik do SIWZ wskazuje sprzęt przenośny, który na być objęty ochroną 
ubezpieczeniową 
 
Pytanie nr 68 Prosimy o możliwość zmiany kl. E37 na kl w treści jn.  

Klauzula ubezpieczenia maszyn i urz ądzeń od awarii i uszkodze ń 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych 
spowodowanych: 
a. działaniem człowieka, za które uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 

uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 
b. wadami produkcyjnymi, za które uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub 

konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania 
maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy 

c. przyczynami eksploatacyjnymi, za które uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne 
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły 
odśrodkowe, wzrost ciśnienia,  eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: 
sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 

d. dostaniem się ciała obcego do wnętrza maszyny 
2. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym 

zakończeniu prób eksploatacyjnych. 
3. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 
funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

b) we wszelkiego rodzaju materiałach eksploatacyjnych takich jak oleje, smary, paliwa, katalizatory, 
chłodziwa itp. 

c) we wszelkiego rodzaju narzędziach wymiennych takich jak matryce, formy, stemple, elektrody, 
narzędzia do obróbki skrawaniem itp. 

d) powstałe w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
e) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
f) w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 
g) spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o 

których wiedział Ubezpieczający lub jego przedstawiciele lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się dowiedzieć, 



h) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i 
remontów, 

i) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 
obtłuczenia, 

j) pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści 
k) w postaci utraty zysku 

Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł 

Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli maszyn i urządzeń od awarii i 
uszkodzeń w brzmieniu Wykonawcy. 

 
Pytanie nr 69 E06 i E07– Klauzula fuzji lub przejęć – czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie pierwszego 
zdania, po przecinku o frazę: „z zastrzeżeniem, że profil działalności nowopowstałego podmiotu nie uległ 
zmianie”. 
Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu proponowanego przez Wykonawcę. 

 
Pytanie nr 70 Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie kl. terroryzmu o treści jn 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów 
terrorystycznych, za które uważa akcje o charakterze przestępczym, organizowane indywidualnie lub 
zbiorowo z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane 
przeciwko interesom politycznym lub gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, bądź przeciwko 
stosunkom majątkowym osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu, w 
celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź 
zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia ludzi lub 
zniszczenia mienia. 

2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: 

a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub 
biologicznych 

b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania 
jądrowego, skażenia radioaktywnego 

c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania 
wirusów komputerowych 

d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz 
fałszywych alarmów 

e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie 
zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni 

f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub 
potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie 
uzgodnione z UNIQA, zanim środki te zostały podjęte 

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000 zł 

4. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 zł 

Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli terroryzmu w brzmieniu 
Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 71 W odniesieniu do medycznego sprzętu elektronicznego, w tym – o ile mają podlegać 
ubezpieczeniu (w tym na bazie KAP) - urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, endoskopów oraz 
urządzeń do terapii dożylnej – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowych nw. zapisów/klauzul: 

„Klauzula - Urz ądzenia do j ądrowego rezonansu magnetycznego  
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego 
rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej 
konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami 
pomocniczymi.  

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w 
bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. 
Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. 

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy 
ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za 



szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty  podczas ustalania wysokości sumy 
ubezpieczenia.” 

 „Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub 
źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system 
alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się 
ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe 
wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio 
regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), 
zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.” 

„Klauzula - Ubezpieczenie endoskopów oraz urz ądzeń do terapii do żylnej:  
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do 
terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: 

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do 
zachowania urządzenia w należytym stanie, 

przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie, kiedy przewód 
endoskopu nie jest załamany w zgięciu, przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta 
dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i 
przechowywania.” 

Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli Urządzenia do jądrowego rezonansu 
magnetycznego oraz klauzuli Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej wg 
proponowanego przez Wykonawcę brzmienia. 

 
Pytanie nr 72 Prosimy o możliwość zmiany kl E35A na kl. w treści jn. 

Klauzula ubezpieczenia od ryzyka wandalizmu lub dew astacji (z uwzgl ędnieniem ryzyka graffiti) 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

1. UNIQA TU S.A. obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia, powstałe w wyniku aktów 
wandalizmu lub dewastacji, w tym szkody o charakterze estetycznym polegające na pomalowaniu (w tym 
graffiti), poplamieniu, zadrapaniu, zabrudzeniu, odbarwieniu, zarysowaniu i innych drobnych 
uszkodzeniach, nie mających wpływu na funkcjonalność mienia.  

2. Przedmiot ubezpieczenia stanowi wyłącznie mienie objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU 
Mienia Przedsiębiorstw w zakresie określonym w Rozdziale II, III. 

3. W ubezpieczeniu mienia na podstawie niniejszej klauzuli stosuje się system pierwszego ryzyka oraz 
obowiązuje rodzaj wartości ubezpieczeniowej, jaki został przyjęty w ubezpieczeniu danej grupy mienia.  

4. Z odpowiedzialności UNIQA TU S.A. wyłączone są szkody: 
1) powstałe w wyniku zdarzeń powodujących wyłącznie szkody w przedmiotach szklanych lub w 

oszkleniu obiektów budowlanych;  
2) wynikłe ze zużycia eksploatacyjnego, obsługi i użytkowania danego mienia.  

5. Limit odpowiedzialności: 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z 
zastrzeżeniem, że podlimit odpowiedzialności na szkody o charakterze estetycznym wynosi 5.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

6. W ubezpieczeniu wandalizmu i dewastacji w tym dla szkód o charakterze estetycznym  zastosowanie ma 
franszyza redukcyjna w wysokości 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 400,00 zł. 

Odpowied ź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli proponowanej przez 
Wykonawcę 

 

Pytanie nr 73 Prosimy o włączenie klauzuli: 

Zadanie II 
II. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej w zwi ązku z posiadaniem mienia i 
wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na ter enie RP – Pakiet II 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialno ści o szkody powstałe w zwi ązku z prowadzon ą działalno ścią 
apteki. 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną  za szkody powstałe w związku z 
prowadzoną działalnością apteki. 

2. PZU SA udziela  ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną we wniosku i umowie 
ubezpieczenia działalnością apteki lub posiadanym w związku z tą działalnością mieniem  zaistnieją 
wypadki ubezpieczeniowe,  w następstwie których ubezpieczony zobowiązany będzie do naprawienia 
szkody  na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. 

3. PZU SA nie odpowiada za szkody: 



1) powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i 
substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie normami, 

2) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotów leków niedopuszczonych do stosowania na 
terytorium RP, 

3) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, 
środków psychotropowych, narkotyków, 

4) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty, 

5) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego, 

6) powstałe w czasie wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczonego bądź osoby, 
którymi się posługuje nie posiadały uprawnień zawodowych, miały zakaz lub zawieszone 
prawo do wykonywania zawodu, 

7) za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, 

8) za szkody w środowisku naturalnym w następstwie niewłaściwego składowania  śmieci, 
odpadów i odprowadzania ścieków. 

Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli związanej z prowadzoną działalnością apteki 
wg brzmienia proponowanego przez Wykonawcę. 

 
 
Treść powy ższych odpowiedzi stanowi zmian ę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zamieszczana jest na stronie internetowej Zamawiaj ącego i jest wi ążąca dla wszystkich Wykonawców 
bior ących udział w przedmiotowym post ępowaniu. 

 
ZATWIERDZIŁ: 
       Dyrektor 
Wojciech Konieczny  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


