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Parczew, dnia 13.02.2019 r. 
Znak sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/5/2019 
 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 
cywilnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie, o wartości szacunkowej niższej niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  
2018 r. poz. 1986). 

 
 

Szanowni Państwo 

w odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. 
zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

1. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia z 24 miesięcy na 12 miesięcy 
W przypadku braku zgody prosimy o akceptację  zastosowania, wprowadzenia Klauzuli w brzmieniu: 
 
Klauzula wypowiedzenia umowy 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym 
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać 
wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: 

1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych 
odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju 
ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony, przekroczy 30%; 

2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych 
w Umowie Ubezpieczenia, 

3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, 
4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy 

ryzyk ubezpieczeniowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.  
 
 

2. Z uwagi na krótki termin na opracowanie wniosków prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 
proponując jednocześnie datę: 20.02.2019r.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 20.02.2019r. 
Zamawiający modyfikuje SIWZ oraz zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
 
 

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania 
mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielenia bądź zaniechania udzielania 
świadczeń zdrowotnych. 

 
Prosimy o usunięcie z zakresu: klauzuli regresowej 

Odpowiedź: 
Zamawiający usuwa treść klauzuli regresowej. 
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ. 
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Prosimy o usunięcie z zakresu szkód będących wynikiem użycia sprzętu lub urządzeń w złym stanie 
technicznym lub o niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne parametrach oraz 
szkód związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub 
wycenie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający usuwa powyższe rozszerzenie z zakresu ochrony dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących 
następstwem udzielenia bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. 
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 

 
W związku z rozszerzeniem ochrony o szkody związane z utrzymaniem powierzchni dachowych, terenów 
wokół budynków, dróg, chodników, zieleńców, placów, placów zabaw oraz innych przejść w tym 
odpowiedzialność za szkody związane z letnim i zimowym utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, 
łącznie z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez zamontowane do pojazdów pługi i inne urządzenia 
odśnieżające lub czyszczące miejsca podlegające zimowemu i letniemu utrzymaniu dróg i chodników, proszę 
o potwierdzenie iż z zakresu ochrony wyłączona jest odpowiedzialność cywilna będąca przedmiotem 
ubezpieczeń obowiązkowych. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. W pozostałym zakresie Zamawiający nie modyfikuje SIWZ. 
 

Prosimy o usunięcie z zakresu ochrony czystych strat finansowych 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający usuwa powyższe rozszerzenie z zakresu ochrony dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących 
następstwem udzielenia bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. 
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 
Prosimy o zamianę treści z SIWZ i wprowadzenie do zakresu klauzul w poniższej treści: 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego                 w 
związku z wypadkiem przy pracy (OC pracodawcy) 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 
odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z 
wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na 
podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się 
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, 
oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych 
substancji do powietrza, wody lub gruntu) 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 
odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do 
powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z 
powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia 
następujących okoliczności: 
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona oraz 
niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego; 
2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w okresie 
ubezpieczenia;  
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne 
osoby w ciągu 168 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania; 
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem 
służby ochrony środowiska, Policji lub straży pożarnej. 
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: 
wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, 
wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub 
gruntu.   
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3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i 
roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 
4. UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, 
monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska. 
 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których 
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub 
innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy ruchomości) 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 
odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania 
z cudzej rzeczy. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie; 
2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych; 
3) powstałych w pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach pozostawionych w tych pojazdach; 
4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw    
koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
3. W rozumieniu niniejszej klauzuli zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi. 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania 
usługi (OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi) 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 
odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe powstałe w mieniu ruchomym powierzonym 
ubezpieczonemu do obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o 
podobnym charakterze. Ubezpieczeniem objęte są także szkody powstałe po wydaniu powierzonego mienia, 
jeżeli są następstwem wadliwie wykonanej usługi  przez ubezpieczonego. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:  
1) polegających na utracie mienia z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie; 
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia;  
3) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;  
4) powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, 
chyba że mienie przechowywane jest w związku z obróbką, naprawą, czyszczeniem, konserwacją, 
serwisowaniem lub innymi usługami o podobnym charakterze;   
5) polegających na uszkodzeniu pojazdu w następstwie jazd próbnych dokonywanych w odległości 
powyżej 20 km od miejsca wykonywania usługi oraz w przypadku, gdy kierujący pojazdem nie posiadał 
uprawnień do kierowania pojazdem. 
 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym 
lub chronionym przez ubezpieczonego (OC za szkody w mieniu przechowywanym) 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 
odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym lub będącym pod kontrolą 
ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych 
zwierząt. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:  
1) powstałych w mieniu powierzonym wskutek wykonywania przez ubezpieczonego czynności  
obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze; 
2) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; 
3)   w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach; 
4) polegających na zaginięciu, zamianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z 
poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, oszustwem, 
niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków 
identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 
3.  W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o 
zdarzeniu Policję niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu. 
Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do 
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obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, UBEZPIECZYCIEL jest wolny od odpowiedzialności za 
szkody powstałe z tego powodu. 
 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez producenta w związku z 
wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt) 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wprowadzenie do obrotu produktów określonych w 
umowie ubezpieczenia. 
2. O ile nie umówiono się inaczej, ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna 
ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu na terytorium RP, 
powstałe: 
1) na terytorium RP; 
2) poza terytorium RP, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, pod warunkiem że 
produkt został wprowadzony do obrotu przez ubezpieczonego na terenie RP, przy czym nie był on ani 
przygotowany przez ubezpieczonego do eksportu, ani ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on 
wyeksportowany (eksport pośredni). 
3. Powstanie wszystkich szkód będących wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów 
posiadających tę samą wadę lub które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jeden wypadek 
ubezpieczeniowy, niezależnie od liczby poszkodowanych, przy czym za chwilę ich powstania przyjmuje się 
chwilę powstania pierwszej szkody. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z takiej serii, 
nawet jeśli powstały po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii 
powstała w okresie ubezpieczenia (szkoda seryjna)    
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:  
1) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu samego produktu oraz z tytułu korzyści jakie 
poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem; 
2) których przyczyną była jawna wada produktu na co producent wyraźnie zwrócił uwagę; 
3) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego; 
4) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane; 
5) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje krwiopochodne; 
6) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną instrukcją 
obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania; 
7) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym; 
8) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów tytoniowych; 
9) wyrządzone przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) 
dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiązujące 
w kraju, w którym produkt został wprowadzony do obrotu. 
5. Ponadto, o ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie odpowiednich klauzul 
dodatkowych, UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za szkody: 
1) wyrządzone innym producentom wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej 
obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego;   
2) wyrządzone osobie trzeciej, polegające na poniesieniu kosztów zlokalizowania wadliwego 
produktu oraz kosztów usunięcia, demontażu lub odsłonięcia wadliwych produktów oraz na montaż, 
umocowanie lub położenie produktu bez wad; 
3) poniesione przez producenta w rzeczach ruchomych wyprodukowanych lub poddanych obróbce za 
pomocą wadliwych maszyn i urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych, wyremontowanych, 
zamontowanych lub konserwowanych przez ubezpieczonego; 
4) poniesione przez osoby trzecie, z powodu wad  etykiet i opakowań wykonanych przez 
ubezpieczonego; 
5) spowodowane wycofaniem produktu z rynku.    
6.  Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie klauzul, o których mowa w ust. 5,  następuje tylko 
w takim zakresie, w jakim zostało to ustalone w treści właściwej klauzuli. 
 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej 
(OC za szkody mające postać czystych strat finansowych) 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 
odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej. 
2. UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za szkody: 
1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia; 
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2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy 
publicznej; 
3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania 
nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego; 
4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku 
udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji; 
5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową 
ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu; 
6) związane ze stosunkiem pracy; 
7) wynikające z niedotrzymania terminów;  
8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów; 
9) wyrządzone przez wadliwy produkt; 
10) wynikające z działalności reklamowej; 
11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;   
12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu 
komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się; 
13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości 
przedmiotu umowy; 
14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub 
gospodarczo podmiotom; 
15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub 
wycenie. 
 
 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych. 
(OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych) 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą 
dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 
odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych. 
2. UBEZPIECZYCIEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;  
2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy 
ubezpieczony wiedział; 
3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych 
oraz HIV; 
4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.  

 
4. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź 

zaniechania świadczeń zdrowotnych. 
 

Prosimy o potwierdzenie, że w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia naruszenie praw 
pacjenta dotyczy wyłącznie życia i zdrowia.  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 
 

Prosimy o usunięcie z zakresu poniższego rozszerzenia: 
- szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, 
promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektroma¬gnetycznego lub skażenia 
radioaktywnego pod warunkiem, że oddziaływanie powstało w następstwie udzielania świadczeń 
zdrowotnych niezgodnie z obowiązują¬cymi w tym zakresie normami, 

Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla powyższe wyłączenie z zakresu ochrony dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania świadczeń zdrowotnych. 
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 

 
5. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
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Prosimy o wprowadzenie  zapisu, iż ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym 
sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zapis, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie 
przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny. 
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
 

Prosimy o usunięcie z zakresu szkód powstałych z powodu zaniedbania w odśnieżaniu (bez względu na 
wielkość obciążenia) 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie. Zamawiający informuje, że dotychczas nie wystąpiły u 
Zamawiającego szkody wynikające z zaniedbań w odśnieżaniu. 
 

Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody spowodowane topnieniem mas śniegu lub lodu w wysokości: 
50.000,00 PLN 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.  
 

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia rezonansu magnetycznego prosimy o wprowadzenie klauzuli o 
poniższej treści: „Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 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.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie posiada w chwili obecnej rezonansu magnetycznego. 
 

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia endoskopów prosimy o wprowadzenie klauzuli: „Ustala się z 
zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż 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.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia jest uwzględniona klauzula o poniższej treści: 
 
Klauzula ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej  
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej 
wyłącznie pod następującymi warunkami: 

- w czasie prowadzenia 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. 

 
 

Z uwagi, na fakt iż przedmiotem ubezpieczenia jest znaczna wartość sprzętu elektronicznego, 
a dodatkowo do zakresu włączone są klauzule szkód mechanicznych i przepięć proszę o udzielenie 
odpowiedzi na poniższe pytania:  

• Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu: 
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Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis): 
              Przewody dla 230V:  2  lub  3 żyłowe?;     instalacja miedziana,  aluminiowa? 
 Przewody dla 400V:  4 lub  5 żyłowe?;     instalacja miedziana,  aluminiowa? 
 
Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty 
warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? 
Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis: 

• Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis) 

• Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej: 
a) instalacja odgromowa (tak, nie, opis) 
b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających 
c)  

I stopień ochrony  II stopień ochrony  III stopień ochrony 

Rozdzielnia główna 
  

Rozdzielnia wewnętrzna obiektu 
 

Rozdzielnie zabezpieczające 
poszczególne urządzenia  
zabezpieczenie czułych urządzeń 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, 
T2, T3) - nazwa, model / lub brak 
ochrony: 
 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, 
T2, T3) – nazwa, model / lub brak 
ochrony: 
 
 
 
Zabezpieczane obwody: 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, 
T2, T3) – nazwa, model / lub brak 
ochrony: 
 
 
 
Zabezpieczane urządzenia: 

a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych 
(analogowych i/lub cyfrowych); 

I stopień ochrony  II stopień ochrony  III stopień ochrony 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, 
T2, T3) - nazwa, model / lub brak 
ochrony: 
 
 
 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, 
T2, T3) – nazwa, model / lub brak 
ochrony: 
 
 
 
Zabezpieczane obwody / układy 
sterowania: → 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, 
T2, T3) – nazwa, model / lub brak 
ochrony: 
 
 
 
Zabezpieczane urządzenia - 
wejścia sygnałowe sterowników, 
centrali, elektroniki przemysłowej 
i biurowej: 

Dodatkowy opis: 

• wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie obwody 
zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis: 

• badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o 
sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole): 

• inne uwagi (np. strefy EX) 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje: 

• Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu: 
Szacunkowe określenie stanu instalacji: DOBRY 
Przewody dla 230V:  2  i  3 żyłowe;    instalacja miedziana,  aluminiowa 
Przewody dla 400V:  4 i  5 żyłowe;     instalacja miedziana,  aluminiowa 
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Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, prowadzone w peszlach, na torach kablowych 
Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis: BRAK 
 

• Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej: 
a) instalacja odgromowa (tak, nie, opis): OTOKOWA 
b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających 

 

I stopień ochrony  II stopień ochrony  III stopień ochrony 

Rozdzielnia główna 
  

Rozdzielnia wewnętrzna obiektu 
 

Rozdzielnie zabezpieczające 
poszczególne urządzenia  
zabezpieczenie czułych urządzeń 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, 
T2, T3) - nazwa, model / lub brak 
ochrony: 
 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, 
T2, T3) – nazwa, model / lub brak 
ochrony: 
 
 
 
Zabezpieczane obwody: 
- Gniazd wtykowych 1-faz. 
- oświetleniowe 
- zasilające (3-faz.), aparaturę i 
sprzęt 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, 
T2, T3) – nazwa, model / lub brak 
ochrony: 
 
 
 
Zabezpieczane urządzenia: 

b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych 
(analogowych i/lub cyfrowych); 

I stopień ochrony  II stopień ochrony  III stopień ochrony 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, 
T2, T3) - nazwa, model / lub brak 
ochrony: 
 
 
 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, 
T2, T3) – nazwa, model / lub brak 
ochrony: 
 
 
 
Zabezpieczane obwody / układy 
sterowania: 
-sieć informatyczna 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, 
T2, T3) – nazwa, model / lub brak 
ochrony: 
 
 
 
Zabezpieczane urządzenia - 
wejścia sygnałowe sterowników, 
centrali, elektroniki przemysłowej 
i biurowej: 

Dodatkowy opis: 

• wyłączniki różnicowoprądowe (znamionowy prąd wyzwalania 30mA); zabezpieczone oświetlenie, 
gniazda 

• badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej: 
elektrycznej: 25.03.204-23.10.2018 – brak uwag; odgromowej 04.2015-07.2015 brak uwag 

• inne uwagi (np. strefy EX): zagrożenia wybuchem 
 
  

Prosimy o wprowadzenie do zakresu klauzul w poniższej treści: 
KLAUZULA PRZEPIĘĆ:  Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU 
ustala się, co następuje: 
1)  w odniesieniu do elektrycznych oraz elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji oraz niskocennych 
składników majątku rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia w rozumieniu 
postanowień § 2 pkt 35 OWU oraz koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 OWU;  
2)  odpowiedzialność UBEZPIECZYCIELA z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu ustalonego w 
umowie ubezpieczenia; 
3)  ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA obowiązuje na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 
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4)   wysokość limitu odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA deklaruje ubezpieczający kierując się 
przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 
5)   limit odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i 
kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za 
zgodą UBEZPIECZYCIEL uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 
odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, 
o ile nie umówiono się inaczej; 
6)   z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody: 
a) w licznikach, miernikach 
b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, 
odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, 
c)   powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z 
wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami lub 
przeglądami); 
7)   ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (oględziny i 
przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a 
także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących 
przepisów prawa lub zaleceń producentów; 
8)  w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w 
pkt 7, UBEZPIECZYCIEL wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie 
rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 
Limit odpowiedzialności: 1.000.000,00 PLN 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.  

 
Klauzula kradzieży zwykłej: 
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia 
dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, 
ustala się że: 
w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ 
ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia . Dla potrzeb niniejszej 
klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia 
w celu jego przywłaszczenia. 
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się 
fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym 
fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i 
braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub 
rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która 
pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 
c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli  dla każdego indywidualnego zdarzenia, 
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 
wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 
f)    gotówkę i znaki zastępujące ją w obrocie. 
Limit odpowiedzialności: 15.000,00 zł. na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Udział własny: 10% szkody, nie mniej niż 1.000,00 zł. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie. W SIWZ znajduje się poniższy zapis: 
Kradzież zwykła (bez śladów włamania), w tym również w odniesieniu do mienia znajdującego się w pomieszczeniach 
niezabezpieczonych zgodnie z wymogami, zewnętrznych elementów stałych budynków i budowli, jak i w odniesieniu 
do mienia ruchomego, które ze względu na obowiązujące przepisy prawa (szczególnie przepisy przeciwpożarowe) lub 
ze względu na ich przeznaczenie (w tym sprzęt ratownictwa) nie mogły zostać zabezpieczone w sposób określony w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia.  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 

- niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
- fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania ubezpieczającego, 
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- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 
wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 

- szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej 
substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp.), czeki, 
weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale 
z grupy platynowców, kamienie szlachetne i perły. 

Ubezpieczający powiadomi o fakcie kradzieży policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody 
spowodowanej kradzieżą. 

 
 
Klauzula dewastacji 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje: 
1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek dewastacji w rozumieniu 
postanowień § 2 pkt 5 OWU oraz koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 OWU, w odniesieniu do 
mienia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a - h, pkt 2 i pkt 3 OWU, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 
2) mienie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. e – h, pkt 2 i pkt 3 OWU objęte jest ochroną 
ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli, jeżeli znajduje się wewnątrz budynku lub lokalu; 
3) na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są także urządzenia znajdujące 
się na zewnątrz budynków lub budowli, które są trwale przymocowane do budynku lub budowli: anteny, 
oświetlenie, markizy, szyldy, zadaszenia, urządzenia stanowiące osprzęt do różnych instalacji, klimatyzatory; 
4) odpowiedzialność UBEZPIECZYCIELA  z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w 
umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;   
5)  wysokość limitu odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA deklaruje ubezpieczający kierując się 
przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 
6) limit odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i 
kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za 
zgodą UBEZPIECZYCIELA uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 
odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, 
o ile nie umówiono się inaczej; 
7) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są  szkody: 
a) polegające na uszkodzeniu ubezpieczonego mienia w wyniku graffiti, 
b) w obiektach opuszczonych lub niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej 
przez okres dłuższy niż 60 dni, 
c) polegające na stłuczeniu przedmiotów stanowiących wyposażenie lub urządzenie budynków lub 
lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, wykorzystywanych zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
Wysokość franszyzy:  5% wysokości szkody, nie  mniej niż 1.000,- zł 
Limit odpowiedzialności: 250.000,00 PLN z podlimitem 10.000,00 PLN dla pomalowania/graffiti 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.  

 
Prosimy o usunięcie lub zamianę treści klauzuli kontynuacji działalności na:  
Klauzulę stałych kosztów działalności gospodarczej  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje: 
1) UBEZPIECZYCIEL zobowiązuje się zwrócić stałe koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
określone w pkt 2, których poniesienie przez ubezpieczonego było konieczne, powstałe w okresie przerwy 
obejmującej całą działalność gospodarczą prowadzoną przez ubezpieczonego, zwaną dalej „całkowitą 
przerwą”, będącą następstwem:  
a) wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą UBEZPIECZYCIEL przyjął odpowiedzialność na 
podstawie § 4 ust. 2 - 4 OWU, 
b)  nieszczęśliwego wypadku osoby posiadającej uprawnienia lub kwalifikacje do wykonywania określonych 
czynności zawodowych, której nieobecność powoduje całkowitą przerwę w prowadzonej działalności 
gospodarczej, objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie innej umowy ubezpieczenia zawartej z 
UBEZPIECZYCIELEM; 
2) stałymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 1, 
są: 
a) koszty wynagrodzeń pracowników,  
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b) obciążenia wynagrodzeń pracowników, o których mowa w lit. a, w tym składki na ubezpieczenia 
społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
c) opłaty za korzystanie z dotychczas użytkowanych (bezpośrednio przed wystąpieniem całkowitej 
przerwy) pomieszczeń, budynków, działek, służących do prowadzenia działalności gospodarczej,  
d) stałe opłaty wynikające z zawartych umów o dostawę: energii elektrycznej, centralnego 
ogrzewania, gazu, wody oraz koszty abonamentów usług telekomunikacyjnych, 
e) koszty korzystania z dotychczas użytkowanych (bezpośrednio przed wystąpieniem całkowitej 
przerwy) maszyn i urządzeń, 
f) inne niż określone w lit. a - e koszty, ponoszone na podstawie umów cywilnoprawnych, określone 
w umowie ubezpieczenia, na włączenie których UBEZPIECZYCIEL wyraził zgodę; 
3)  w ramach niniejszej klauzuli UBEZPIECZYCIELA nie pokrywa  kosztów:  
a)    przeznaczonych na zakup surowców, materiałów pomocniczych, 
b) przeznaczonych na zapłatę kar pieniężnych, grzywien lub odszkodowań;  
4) w przypadku całkowitej przerwy spowodowanej wystąpieniem szkody, o której mowa w pkt 1 lit. a, 
UBEZPIECZYCIEL zwraca stałe koszty, o których mowa w pkt 2, przypadające za okres całkowitej przerwy, 
liczony nie wcześniej niż od dnia wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego do dnia wznowienia działalności 
gospodarczej, jednakże nie krótszy niż 6 kolejnych dni i nie dłuższy niż 2 miesiące, z zastrzeżeniem pkt 5; 
5) za dzień wznowienia działalności gospodarczej przyjmuje się dzień, w którym podjęto działalność w 
zakresie, w jakim prowadzona była przed wystąpieniem całkowitej przerwy; 
6) w przypadku całkowitej przerwy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem osoby, o której mowa w pkt 1 
lit. b, UBEZPIECZYCIEL zwraca stałe koszty, o których mowa w pkt 2, przypadające za okres całkowitej 
przerwy, liczony od pierwszego dnia niezdolności do pracy potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim do dnia 
wznowienia działalności gospodarczej, jednakże nie krótszy niż 31 dni i nie dłuższy niż 3 miesiące, z 
zastrzeżeniem   pkt 7; 
7) za dzień wznowienia działalności gospodarczej przyjmuje się następny dzień po ostatnim dniu 
niezdolności do pracy; 
8)  jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku osoby, o której mowa w pkt 1 lit. b, i orzeczonej przez lekarza jej 
trwałej niezdolności do pracy działalność gospodarcza nie będzie dalej prowadzona przez ubezpieczonego, 
UBEZPIECZYCIEL pokrywa stałe koszty, o których mowa w pkt 2, w okresie wypowiedzenia umów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, jednakże za okres nie dłuższy niż określony w pkt 6, liczony od 
pierwszego dnia niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku;    
9) UBEZPIECZYCIEL nie ponosi odpowiedzialności za stałe koszty, o których mowa w pkt 2, ponoszone przez 
ubezpieczonego za okres całkowitej przerwy spowodowanej:  
a) wystąpieniem szkody w ubezpieczonym mieniu przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej z 
tytułu niniejszej klauzuli, 
b) decyzją właściwych władz lub organów administracji publicznej, która opóźnia lub uniemożliwia 
odbudowę lub odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez 
ubezpieczonego, 
c)     brakiem wystarczających środków finansowych ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy lub 
odtworzenia zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy brak ten wynika z 
wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania lub niedoubezpieczenia mienia w ramach umowy ubezpieczenia 
mienia od ognia i innych żywiołów, 
d) innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy 
zniszczonego mienia, 
e) nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia, 
f)     szkodami w środkach obrotowych: surowcach, materiałach w przerobie, półfabrykatach, 
wyrobach gotowych, materiałach pomocniczych, opakowaniach, mieniu osób trzecich oraz w wartościach 
pieniężnych, 
g) nieszczęśliwym wypadkiem osoby, o której mowa w pkt 1 lit. b, powstałym na skutek: 
- stanu nietrzeźwości albo stanu po użyciu alkoholu, lub użycia środków odurzających, substancji 
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba 
że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,  
-   samookaleczenia lub próby samobójczej albo samobójstwa, 
-  wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów motorowych lub motorowodnych, lotniczych 
(szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa, 
pilotowania samolotów silnikowych), alpinizmu, speleologii, wspinaczki skalnej, trekkingu, raftingu i  jego 
odmian, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, żeglarstwa morskiego, kite surfingu, jazdy na 
nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoków bungee oraz uczestniczenia w 
wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, 
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-   poddania się zabiegom o charakterze medycznym, jeżeli przeprowadzenie ich nie było związane z 
leczeniem następstwa nieszczęśliwego wypadku i nie zostało zlecone przez lekarza, 
-   prowadzenia  pojazdów bez uprawnień wymaganych prawem, chyba że nie miało to wpływu na zajście 
nieszczęśliwego wypadku,  
-    popełnienia przestępstwa lub usiłowania jego popełnienia, 
-   choroby zdiagnozowanej przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, która przyczyniła się do 
zajścia nieszczęśliwego wypadku;  
10) ponadto UBEZPIECZYCIEL nie ponosi odpowiedzialności za stałe koszty ponoszone przez ubezpieczonego 
w czasie całkowitej przerwy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem osoby, o której mowa w pkt 1 lit. b, 
powstałym przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu niniejszej klauzuli; 
11) UBEZPIECZYCIEL nie ponosi odpowiedzialności za stałe koszty ponoszone przez ubezpieczonego 
prowadzącego kancelarię prawną; 
12)  przez kancelarię prawną, o której mowa w pkt 11, należy rozumieć:  
 a) kancelarię notarialną lub kancelarię prowadzoną w formie spółki z udziałem notariuszy na  zasadach 
określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, 
 b)  kancelarię radcy prawnego lub kancelarię prowadzoną w formie spółki z udziałem radcy prawnego na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, 
 c)  kancelarię adwokacką lub kancelarię prowadzoną w formie spółki z udziałem adwokata na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze; 
13) odpowiedzialność UBEZPIECZYCIELA z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w 
umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jedną i wszystkie całkowite 
przerwy zaistniałe w okresie ubezpieczenia; 
14) wysokość limitu odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA deklaruje ubezpieczający i powinien on 
odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych stałych kosztów; 
15) limit odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania 
wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą 
UBEZPIECZYCIELA uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 
odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, 
o ile nie umówiono się inaczej;    
16)  wysokość zwracanych kosztów stałych określa się na podstawie udokumentowanych kosztów 
powstałych w okresie trwania całkowitej przerwy;  
17)  w przypadku wystąpienia całkowitej przerwy ubezpieczony zobowiązany jest: 
a) nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od chwili wystąpienia całkowitej przerwy powiadomić 
o niej UBEZPIECZYCIELA, 
b) powiadomić UBEZPIECZYCIELA o zakończeniu całkowitej przerwy, nie później niż w ciągu trzech dni 
roboczych od ostatniego dnia faktycznego zakończenia całkowitej przerwy,  
c) udostępnić UBEZPIECZYCIELA dokumenty potwierdzające koszty stałe oraz inne dokumenty 
dotyczące okoliczności powstania całkowitej przerwy, a także udzielić niezbędnych wyjaśnień i pomocy w 
tym zakresie, 
d) prowadzić dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
przechowywać i chronić ją w taki sposób, aby nie mogła ona ulec zniszczeniu lub zgubieniu, 
e)  umożliwić przedstawicielowi UBEZPIECZYCIELA dokonanie lustracji miejsca ubezpieczenia w celu 
ustalenia stanu faktycznego;       
18)  przez nieszczęśliwy wypadek, o którym mowa w pkt 1 lit. b, należy rozumieć nagłe zdarzenie wywołane 
przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego osoba wymieniona w pkt 1 lit. b niezależnie od swej woli 
doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.  

 
KLAUZULA SZKÓD W TOWARACH PRZECHOWYWANYCH W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH / 
POMIESZCZENIACH KLIMATYZACYJNYCH 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej 
zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w 
urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych* na podanych niżej zasadach: 
1. UBEZPIECZYCIEL odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/mienia 
osób trzecich* na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, 
będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu 
(maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym* utrzymującym określoną temperaturę w 
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pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność 
UBEZPIECZYCIELA na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.  
2. Odpowiedzialność UBEZPIECZYCIELA za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod 
warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń 
klimatyzacyjnych.* 
3. UBEZPIECZYCIEL nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza 
komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów*, 
b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach 
klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych xx** godzin 
bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / 
klimatyzacyjnego*  
c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad 
wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 
d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 
przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania 
stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej 
w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym, 
e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z 
opóźnienia w sprzedaży lub dostawie 
f) szkody w środkach obrotowych  z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. 
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 20.000,00 zł  
5. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 3.000,- zł 
6. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w 
urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym*,  bezpośrednio przed wydarzeniem się 
szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów 
zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie. 
Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 3.000,- zł 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.  

 
Prosimy o wprowadzenie do zakresu klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o treści:  
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul 
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za jakiekolwiek szkody 
powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, 
powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe 
lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, 
polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich 
jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę 
możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź 
przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych 
powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania 
szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, 
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do 
przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne 
zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich 
urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający 
szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który 
rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują 
m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wprowadza do zakresu ochrony ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego 
od wszystkich ryzyk poniższą klauzulę 
 
Klauzula IT (CYBER RISK) 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakiegokolwiek zniszczenia, zmiany pierwotnej formy danych, skasowania, 
uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, struktur kodu, programu lub oprogramowania ani 
jakiejkolwiek awarii sprzętu lub wbudowanych chipów, a także utraconych korzyści lub utraty zysku, które nastąpiło w 
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konsekwencji innej niż Zdarzenie Ubezpieczeniowe powstałe w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia objętym 
ubezpieczeniem. 
Za Zdarzenie Ubezpieczeniowe uznaje się nieprzewidzianą, nagłą fizyczną utratę lub materialne uszkodzenie 
wymienionego w umowie przedmiotu ubezpieczenia – zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz w pozostałym 
nieuregulowanym zakresie OWU. 
 

 
Prosimy o zamianę treści klauzuli funduszu prewencyjnego na:  
UBEZPIECZYCIEL deklaruje przyznanie dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego 
UBEZPIECZYCIELA w okresie od………. do ……….., w kwocie 15.000,00 PLN /słownie PLN: piętnaście tysięcy 
złotych/ dla …………. wypłacanej raz przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. Przy założeniu, że cel 
prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez UBEZPIECZYCIELA, a 
wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w 
oparciu o uregulowania wewnętrzne UBEZPIECZYCIELA oraz z uwzględnieniem obowiązków ustawowych 
spoczywających na Ubezpieczycielu,  obowiązujących w dniu podpisania umowy prewencyjnej. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje treść klauzuli funduszu prewencyjnego: 
UBEZPIECZYCIEL deklaruje przyznanie dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego UBEZPIECZYCIELA w 
okresie od………. do ……….., w kwocie 15.000,00 PLN /słownie PLN: piętnaście tysięcy złotych/ wypłacanej raz przez 
cały okres trwania umowy ubezpieczenia. Przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki 
zostanie zaakceptowany przez UBEZPIECZYCIELA, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z 
przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne UBEZPIECZYCIELA oraz z 
uwzględnieniem obowiązków ustawowych spoczywających na Ubezpieczycielu,  obowiązujących w dniu podpisania 
umowy prewencyjnej. 
 
W związku z powyższym modyfikacji ulega – Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 

SPROSTOWANIE 
 
Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji 
SIWZ  
w następującym zakresie: 
Było: 

Okres ubezpieczenia: 24 miesiące 
Przewidywany okres ubezpieczenia:  
01.03.2019 r. – 28.02.2020 r.  
01.03.2020 r. – 28.02.2021 r.  

Zmienia się na: 
Okres ubezpieczenia: 24 miesiące 
Przewidywany okres ubezpieczenia:  
01.03.2019 r. – 29.02.2020 r.  
01.03.2020 r. – 28.02.2021 r.  

 
Zamawiający modyfikuje: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ 
2. Załącznik nr 2 do SIWZ 
3. Załącznik nr 3 do SIWZ 

podpisał: 
Z-ca Dyrektora 
d/s Lecznictwa 

Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie 
                                                                                                            lek.med. Tomasz Pyter 

  


