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Warszawa, dnia 15.11.2018 r. 
 

Do wszystkich Uczestników 
postępowania P/22/UBEZPIECZENIE/2018 

Dotyczy: 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej 
powyżej kwoty 221.000 EURO na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej 
"Zakurzonej" w Warszawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.  
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 Prawo zamówień publicznych z dnia  
29 stycznia 2004 r. z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1. Proszę o informację jakiego typu szkody były w 2018 w AllRisk na 42 tys.  

 
Odpowiedź 
Były to szkody przepięciowe. Poniżej wykaz: 

Data szkody Rodzaj ryzyka 
Rodzaj 

zdarzenia 
Kwota 

wypłaty 

2018-01-16 ALL RISKS - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk przepięcie 10 393,43 zł 

2018-03-30 ALL RISKS - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk przepięcie 10 800,00 zł 

2018-04-24 ALL RISKS - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk przepięcie 8 610,00 zł 

2018-08-16 ALL RISKS - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk przepięcie 12 421,45 zł 

 
Pytanie nr 2. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę 

o wskazanie, które to budynki? 
 

Odpowiedź 
Do ochrony nie są zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. 

 
Pytanie nr 3. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, 

to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności?  
 
Odpowiedź 
Nie występuje zagrożenie pożarem, eksplozją  lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. 
 

Pytanie nr 4. Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to 
proszę wskazać, które to budynki? 
 
Odpowiedź 
Do ochrony nie są zgłoszone budynki, które nie posiadają pozwolenia  na użytkowanie. 
 

Pytanie nr 5. Czy w konstrukcji któregokolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem 
(m.in. poliuretan, styropian), jeśli tak to w którym ?  
 
Odpowiedź 
Nie. 
 

Pytanie nr 6. Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak: 

 jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego na dzień dzisiejszy,  

 brak jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej 
staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. 

 jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, 
o których mowa powyżej. 

 wnosimy o podanie opisowej struktury szkód. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że: 

 nie ma jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych na dzień dzisiejszy, 

 brak jest jakichkolwiek innych okoliczności, o których wie lub przy dołożeniu należytej 
staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w  przyszłości. 

 opisowa struktura szkód – zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1. 
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Pytanie nr 7. Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia był taki 

sam/zbliżony jak obecnie wnioskowany, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule 
nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce 
zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że w ostatnich trzech latach ubezpieczenia zakres ubezpieczenia był zbliżony 
do obecnie zamawianego. 
 

Pytanie nr 8. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji również ze względu na zły stan 
techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia 
(klauzula 29) 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że aktualnie nie ma obiektów wyłączonych z eksploatacji ani mienia w złym 
stanie technicznym lub przeznaczonym do likwidacji/rozbiórki. Z  uwagi na termin realizacji 
zamówienia Zamawiający nie potwierdza powyższego. 
 

Pytanie nr 9. Czy w budynku występują  materiały niebezpieczne pożarowo/wybuchowo (oleje, smary gazy, 
paliwa, etc.) 
 
Odpowiedź 
Zamawiający przechowuje w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo zbiornik z ciekłym tlenem. 
Dokładny opis został przedstawiony w Załączniku nr 1 – Charakterystyka Zamawiającego, na str. 6. 
 

Pytanie nr 10. Magazynowanie: powierzchnia przestrzeni magazynowej, wysokość magazynowania oraz rodzaj 
(składowanie na regałach, luzem w kartonach etc.),czy występuje magazynowanie na zewnątrz 
budynków lub bezpośrednio na podłodze. 
 
Odpowiedź 
Powierzchnia przestrzeni magazynowej: 98m2 
Wysokość magazynowania: 2,4 m 
Składowanie luzem i w kartonach na regałach i w szafach wewnątrz budynku.  
 

Pytanie nr 11. Czy na terenie zakładu jest zbiornik pożarowy, proszę podać objętość    
 
Odpowiedź 
Nie ma. 
 

Pytanie nr 12. W jakiej odległości jest najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej  
 
Odpowiedź 
2,5 km. 
 

Pytanie nr 13. Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, 
wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru  lub wybuchu, od zakładu 
ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie 
pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli 
tak, udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub 
zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały 
zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, 
których Zamawiający nie będzie wdrażał i z jakiego powodu. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie otrzymał w/w zaleceń. 
 

Pytanie nr 14. Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: 
elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne 
poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie 
z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań 
producenta? 
 



Strona 3 z 13 
 

Odpowiedź 
Tak. 
 

Pytanie nr 15. Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do 
ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy teren prac jest 
wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają pozwolenia 
na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję  dachu. Czy w najbliższym czasie 
są planowane remonty. 
 
Odpowiedź 
Tak – remont dachu od 26.10.2018r. do 25.11.2018r. Teren prac jest wyłączony z  użytkowania, nie 
jest tam prowadzona działalność. Prace nie wymagają pozwolenia na budowę i nie naruszają 
konstrukcji obiektu. Zamawiający nie planuje w najbliższym czasie remontów.  
 

Pytanie nr 16. Wnosimy o ustanowienie limitu do klauzuli nr 25  w wysokości 50  000 zł  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wprowadza limitu. 
 

Pytanie nr 17. Wnosimy o zastosowanie klauzuli o poniższych brzmieniu: 
 

Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie „all risks” (od wszystkich ryzyk) dla lamp elektronowych  
Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy 
uzgodniono, że ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli: 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje 
rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące 
konieczność ich naprawy lub wymiany. 
Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę,kradzież z włamaniem 
lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu.  
Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń 
proporcjonalnie do czasu użytkowania sprzętu przed zdarzeniem szkodowym, zgodnie z poniższą 
tabelą: 

 

OP 
OPIS LAMP 

 Zmniejszenie odszkodowania po okresie    
użytkowania -  miesięcznie 

Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe  
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny 

6 miesięcy 5,5% 

Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt 
medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach 
radiologicznych 
Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w urządzeniach do 
fotoskładu 
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt 
medyczny) 

12 miesięcy 3,0% 

Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) 
Lampy wysokoczęstotliwościowe 

18 miesięcy 2,5% 

Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt 
medyczny) używane częściowo do badań 
Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) 
Lampy pamięciowe 
Lampy fotopowielające 

24 miesiące 2,0% 

Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 
Lampy zdalnie wyłączane/płaskie 
Rentgenowskie lampy powiększające 
Lampy analizujące/reprodukcyjne (sprzęt medyczny) 
Lampy z akceleracją liniową 

24 miesiące 1,5% 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
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Pytania 18 - 23 dotyczą Pakietu 1 części A 
 
Pytanie nr 18. Czy wszystkie wymienione systemy zabezpieczeń są sprawne technicznie i posiadają aktualne 

przeglądy? 
 
Odpowiedź 
Tak, wszystkie są sprawne. Przeglądy wykonywane są na bieżąco. 
 

Pytanie nr 19. Prosimy o podanie tzw. PML, tj. wartości strefy pożarowej (obiekt lub zespół obiektów o największej 
wartości, łącznie   z mieniem znajdującym się wewnątrz)  
 
Odpowiedź 
Zamawiający szacuje, że jest to ok. 33 mln zł. 
 

Pytanie nr 20. Prosimy o dodanie w wyłączeniach klauzuli katastrofy budowlanej treści:  „- których wiek przekracza 
50 lat” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 21. Prosimy o zmianę treści klauzuli robót budowlano-remontowych na: 
 
KLAUZULA DROBNYCH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co 
następuje: 
1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku 
z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac 
ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te: 
a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę, 
b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji 
dachu; 
2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody 
powstałe wskutek: 
a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac 
remontowo-budowlanych, 
b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych 
materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,  
c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem, 
d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,  
e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, 
polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego 
lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;  
3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych 
prac remontowo-budowlanych: 
a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu 
odpowiedzialności określonego 
w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w 
okresie ubezpieczenia; 
limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych  prac oraz koszt ich 
wykonania, 
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia  
– do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów;  
4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciel, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje 
ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 
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.  

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
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Pytanie nr 22. Klauzula terminu dokonania oględzin – prosimy o wydłużenie terminu do 5 dni roboczych 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 23. Klauzula szkód zalaniowych – prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 50 000 PLN na jedno 
i 100 000 PLN na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie. 

 
Pytania 24 - 25 dotyczą Pakietu 1 części B 
 
Pytanie nr 24. Klauzula terminu dokonania oględzin – prosimy o wydłużenie terminu do 5 dni roboczych 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 25. Klauzula włączająca ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej 
500 PLN. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  

 
Pytania 26 - 28 dotyczą Pakietu 2 części C.2 
 
Pytanie nr 26. Prosimy o wykreślenie „krwi” z katalogu produktów  objętych ubezpieczeniem. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 27. Szkody w pojazdach w związku z prowadzeniem wewnętrznego parkingu – prosimy o ustanowienie 
limitu 100 00 PLN na jedno i 200 000 PLN na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN na jedno i 200 000 
PLN na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
 

Pytanie nr 28. Prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej dla szkód polegających na czystej stracie majątkowej 
w wysokości 5%, nie mniej niż 500 PLN. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

 
Pytanie 29 dotyczy Pakietu 2 części C.3 
 
Pytanie nr 29. szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych i praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej 

– prosimy o wykreślenie bądź potwierdzenie, że powyższe szkody są objęte zakresem, o ile są 
następstwem szkody na osobie definiowanej zgodnie z SIWZ. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie nr 30. Prosimy o włączenie klauzuli wypowiedzenia umowy ubezpieczenia o treści 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie 
z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub 
drugiego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie 
z ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uzna je się wyłącznie 
poniżej określone sytuacje: 
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a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,  

b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia 
przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,  

c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony  za okres  pierwszych 9 miesięcy  przekroczy 60%. Przez 
wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych 
rezerw na szkody zgłoszone         w okresie pierwszych 9 miesięcy do składki należnej za 9 -
miesięczny okres ubezpieczenia. 

d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych 
do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia.  

 
Pytanie nr 31. Czy system sygnalizacji pożaru podłączony jest do PSP? Czy wszystkie pomieszczenia techniczne posiadają 

czujki dymu? Jeśli NIE – w których pomieszczeniach nie ma czujek dymu. 
 
Odpowiedź 
Odpowiedź na powyższe została ujęta w Załączniku nr 1 – Charakterystyka Zamawiającego, na str. 6. 
 

Pytanie nr 32. Jaki jest typ centralki przeciwpożarowej SAP na terenie szpitala (czy jest certyfikowana). 
 
Odpowiedź 
Schrak Integral BMZ. Certyfikowana. 
 

Pytanie nr 33. Czy szpital posiada instalację tryskaczową? Jeżeli tak to jaka powierzchnie i które pomieszczenia 
obejmuje? 
 
Odpowiedź 
Szpital nie posiada instalacji tryskaczowej. 
 

Pytanie nr 34. Prosimy o informacje o zewnętrznym oraz wewnętrznym zaopatrzeniu przeciwpożarowym (hydranty) 
 
Odpowiedź 
Odpowiedź na powyższe została ujęta w Załączniku nr 1 – Charakterystyka Zamawiającego, na str. 6. 
 

Pytanie nr 35. Czy na terenie szpitala składowane są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, 
kto ma do nich dostęp, jak są składowane? 
 
Odpowiedź 
Dostęp do pomieszczeń mają tylko służby techniczne szpitala. 
Odpowiedź na pozostałe kwestie została ujęta w Załączniku nr 1 – Charakterystyka Zamawiającego, na 
str. 6. 
 

Pytanie nr 36. Czy na terenie szpitala są miejsca zagrożone wybuchem. Jeżeli tak to jak zabezpieczone? 
 
Odpowiedź 
Odpowiedź na powyższe została ujęta w Załączniku nr 1 – Charakterystyka Zamawiającego, na str. 6. 
 

Pytanie nr 37. Czy są jakieś miejsca w szpitalu, które są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, np. 
jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń 
sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie. 
 
Odpowiedź 
Tak – serwerownia - instalacja gaszenia gazem. 
 

Pytanie nr 38. Czy na okres 2018 - 2021 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów 
istniejących lub nowych? 
 
Odpowiedź 
Nie. 
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Pytanie nr 39. Czy Szpital posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku 

zasilania. Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone? Ile jest takich urządzeń? 
Odpowiedź 
Zamawiający posiada dwa agregaty prądotwórcze o mocy 250 kVA każdy oraz 2 centralne UPS’y  po 
80 kVA. Urządzenia działają TYLKO w okresie zaniku prądu i gwarantują działanie wszystkich urządzeń 
i aparatury medycznej z urządzeniami chłodniczym apteki włącznie. 
 

Pytanie nr 40. Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 
 
Odpowiedź 
Październik 2012 
 

Pytanie nr 41. Prosimy o włączenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli w 
treści: 
 
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 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 definicją określoną w 
OWU lub polisie. 
Na potrzeby niniejszej klauzuli samo wystąpienie zniszczenia, zmiany pierwotnej formy danych, 
skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, struktur kodu, 
programu lub oprogramowania ani jakiejkolwiek awarii sprzętu lub wbudowanych chipów nie 
stanowi Zdarzenia Ubezpieczeniowego.  
Niniejsze wyłączenie ma pierwszeństwo przed wszystkim zapisami OWU lub klauzul dodatkowych 
mających zastosowanie w polisie. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  

 
Pytanie nr 42. W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? Czy 

jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury 
w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?  

 
Odpowiedź 
Lodówki mają kontrolowane temperatury przy użyciu urządzenia Datalogeer zapisującego na bieżąco 
temperaturę w lodówce. Część pomieszczeń ma rejestratory temperatury i wilgotności . Brak systemu 
powiadamiania. 

 
Pytanie nr 43. Wnosimy o zmianę zapisów Klauzuli Szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 

modernizacyjnych tak, żeby ochroną nie były obejmowane prace, które wymagają uzyskania 
pozwolenia na budowę.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie. 
 

Pytanie nr 44. Wnosimy o potwierdzenie, że w ramach Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu wyłączone są:  
a)  wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty, lub wydatki powsta łe bezpośrednio lub pośrednio 
w wyniku przerwy w dostawie mediów lub łączności (np. gaz, prąd, woda, telekomunikacja),  
b)  wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio 
z  zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego, rozumianych jako 
zanieczyszczenie jak również zatrucie lub uniemożliwienie  korzystania lub ograniczenie 
w korzystaniu z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub 
radioaktywnych. 
c) wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki  o charakterze bezpośrednim lub pośrednim 
wynikłe z groźby popełnienia aktu terroryzmu. 
d) wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki o charakterze bezpośrednim lub pośrednim, 
spowodowane, wynikające lub powiązane z jakimikolwiek działaniami mającymi na c elu 
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kontrolowanie, zabezpieczenie, powstrzymanie lub będącymi  w podobny sposób powiązanymi 
z ryzykiem terroryzmu.  
e) wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio 
w przypadku aktów terroryzmu popełnionych w imieniu lub w powiązaniu z jakimkolwiek rządem.  
f)  wszelkie straty finansowe w konsekwencji szkody w ubezpieczonym mieniu, w szczególności 
utrata zysku.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający określił wyłączenia w treści klauzuli kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów  
awaryjnych. 
 

Pytanie nr 45. Prosimy o podanie wartości budynków wyłączonych z eksploatacji.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający obecnie nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.  
 

Pytanie nr 46. Wnosimy o wykreślenie zapisów o ubezpieczeniu mienia w systemie solidarnym.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie. 
 

Pytanie nr 47. Wnosimy o wykreślenie w zakresie ubezpieczenia szkód powstałych podczas prac budowlano -
montażowych związanych z budową przebudową, montażem oraz związanymi z tym próbami 
i testami.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie. 
 

Pytanie nr 48. W ubezpieczeniu kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie obowiązku niezwłocznego 
powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie wnioskowanego zapisu o obowiązku niezwłocznego 
powiadomienia Policji. 
 

Pytanie nr 49. Wnosimy o wykreślenie w całości szkód spowodowanych wodami gruntowymi  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 50. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli nowych miejsc w wysokości 5.000.000 
PLN w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia oraz obowiązek zawiadomienia Ubezpieczyciela 
w terminie 30 dni. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie wnioskowanego zapisu.  
 

Pytanie nr 51. Wnosimy o włączenie do Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania 
poniższych warunków dla udzielania ochrony: 
Ochrona ubezpieczeniowa zostanie zachowana pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące 
warunki:  
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasi lania,  
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. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie. 
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Pytanie nr 52. Wnosimy o wykreślenie klauzuli szkód zalaniowych w całości. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody 
to wnosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 50.000 PLN  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie. 
 

Pytanie nr 53. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 54. Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 1. 
 

Pytanie nr 55. Wnosimy o wykreślenie w całości objęcia ochrona mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 56. Wnosimy o wprowadzenie poniższych zapisów do mienia przechowywanego bezpośrednio na 
podłodze: „o ile przechowywanie mienia było zgodnie z wymogami dostawcy/producenta”  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 57. Wnosimy o dopisanie, że przez zdarzenie ubezpieczeniowe rozumie się nieprzewidziane, nagłe 
i niezależne od woli Ubezpieczającego zdarzenie losowe 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 58. W klauzuli ograniczenia zasady proporcji wnosimy o zastosowanie 120% sumy ubezpieczenia oraz 
wykreślenie ostatniego zdania 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie. 
 

Pytanie nr 59. Wnosimy o usunięcie klauzuli wypłaty odszkodowania w całości  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 60. Wnosimy o wykreślenie „zwolnień grupowych” w definicji  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 61. Wnosimy o obniżenie limitu w Klauzuli kosztów ewakuacji do wysokości 50.000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000 PLN. Dodatkowo wnosimy o 
wykreślenie ostatnich dwóch wyrazów: „lub osób”.  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 62. Wnosimy o zmianę zapisów w Klauzuli kosztów ewakuacji:  
„pobyt ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach, w okresie do jednej doby licząc od 
momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 
150 zł.) 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
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Pytanie nr 63. Wnosimy o wykreślenie Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie. 
 

Pytanie nr 64. Wnosimy o wprowadzenie poniższych klauzul: 
Klauzula reklamacyjna/Postępowanie reklamacyjne 
Oprócz możliwych dróg zgłoszenia reklamacji wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, 
osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (adres 
strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl) 
Klauzula wyłączenia „e-risks” 
Strony umowy ubezpieczenia uzgadniają, iż niniejsza umowa ubezpieczenia swoim zakresem nie 
pokrywa żadnych szkód ani zdarzeń spowodowanych przez działanie wszelkiego rodzaju wirusów 
komputerowych, „koni trojańskich” lub innych programów mających charakter złośliwy lub niszczący, 
szkód spowodowanych włamaniem do systemów komputerowych lub powstałych wskutek innego 
rodzaju nieautoryzowanego dostępu do systemów lub jakichkolwiek sieci wewnętrznych/  
zewnętrznych itp. 
Klauzula sankcji i embarga 
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia 
wyłączone są jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować 
lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Ubezpieczyciela świadczenia, w zakresie 
w jakim naruszałoby to jakiekolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie 
sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych, jak też inne właściwe przepisy lub 
regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w wnioskowanym zakresie. 
Zamawiający dopuszcza procedury reklamacyjne Wykonawców. 
Zamawiający wskazuje, że klauzula ataku elektronicznego jest klauzulą preferowaną, a jej przyjęcie 
stanowi kryterium oceny oferty. 
Zamawiający wskazuje, że nie będzie się powoływał na postanowienia o ile są niezgodne z prawem 
obowiązującym w Polsce. 

 
Pytanie nr 65. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

a) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki 
b) mienie wyłączone z eksploatacji 
c) pustostany 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum 
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia: 
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę, inne?  
-podanie przyczyny ich wyłączenia, 
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media,  takie jak : woda, gaz, prąd, itd. 
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?  
 
Odpowiedź 
Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone wymienione obiekty. 
 

Pytanie nr 66. W odniesieniu do budynków w złym stanie technicznym lub przeznaczonych do 
rozbiórki  wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie 
pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 
 
Odpowiedź 
Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone wymienione obiekty. Zamawiający nie modyfikuje zapisów SIWZ. 
 

Pytanie nr 67. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 
budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny  
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia 
 

http://www.rf.gov.pl/
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Pytanie nr 68. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 
każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków 
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 
regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa. 
 

Pytanie nr 69. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne 
z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.  W przeciwnym wypadku 
prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny  
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe i jednocześnie wskazuje, że dokładnie opisał stan zabezpieczeń ppoż 
w Załączniku nr 1 do SIWZ. Ponadto każdy z Wykonawców ma możliwość przeprowadzenia wizji 
lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomy ch, 
określonych jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem 
zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają 
telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym. 
 

Pytanie nr 70. Prosimy o udzielenie informacji czy w okresie od 1996 roku na terenie wymienionych lokalizacji 
wystąpiła powódź lub podtopienie? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie 
tych lokalizacji 
 
Odpowiedź 
Nie. 
 

Pytanie nr 71. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk , prosimy 
o dodanie zapisu: „ Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem , że Ubezpieczający 
powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody. Z zakresu 
ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wprowadza powyższego zapisu. 
Zamawiający wyraził zgodę na dodanie zapisu o obowiązku niezwłocznego poinformowania policji 
(odpowiedź na pytanie 48), zaś zapis o wyłączeniu z zakresu ochrony wartości pieniężnych znajduje się już 
w SIWZ. 
 

Pytanie nr 72. Prosimy o obniżenie limitu klauzuli nienazwanych miejsc ubezpieczenia do 500 000 zł  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie 

 
Pytanie nr 73. W odniesieniu do klauzuli  robót budowlano-remontowych – prosimy o dodanie zapisu:  Ochrona 

ubezpieczeniowa pod warunkiem, że prace te: 
1/ nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone  
2/ nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których 
istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenia  
Z zakresu ochrony wyłączone są wszystkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, 
wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie 
szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku 
prowadzenia prac. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 74. Prosimy o przeniesienie klauzuli  kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych z zakresu 
obligatoryjnego do zakresu preferowanego  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
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Pytanie nr 75. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli przeoczenia do zakresu preferowanego 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 76. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli błędu w obsłudze do zakresu preferowanego  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie. 
 

Pytanie nr 77. W przypadku braku zgody na przeniesienie klauzuli kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów 
awaryjnych do zakresu preferowanego, prosimy o modyfikację klauzuli poprzez rozszerzenie listy 
wyłączeń o szkody: 
1) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania 
jądrowego, skażenia radioaktywnego  
2) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz 
fałszywych alarmów” 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  
 

Pytanie nr 78. W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej, prosimy o dodanie zapisu:  
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:  
a. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakc ie przebudowy lub remontu 

wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę 
b. powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach  
c. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie.  

 
Pytanie nr 79. Czy Zamawiający  w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? 

W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 
 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że w ostatnich trzech latach ubezpieczenia zakres ubezpieczenia był zbliżony 
do obecnie zamawianego. 
 

Pytanie nr 80. Prosimy o potwierdzenie że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba 
że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.  
 
Odpowiedź 
Zgodnie z zapisami SIWZ: „Zawarte w (ogólnych) warunkach ubezpieczenia wyłączenia (niesprzeczne 
z postanowieniami SIWZ) mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy okoliczności te przyczyniły się 
do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów.” 
 

Pytanie nr 81. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia: „zakres 
ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk  obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu 
powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczone go 
zdarzeń… 
prosimy o dopisanie sformułowania:  
„z zastrzeżeniem wyłączeń, określonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ 
wyłączeń nie przewidziano, oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień "  
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie. 
 

Pytanie nr 82. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i zakresu 
ubezpieczenia: „ obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu 
ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń, prosimy 
o dodanie sformułowania: 
„z zastrzeżeniem wyłączeń, określonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ 
wyłączeń nie przewidziano, oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień "  
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Odpowiedź 
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w wnioskowanym zakresie. 
 

 
 
 
 
 
Powyższe zmiany nie powodują zmiany ogłoszenia. 
 
Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia.  


