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Wrocław, 25.01.2022 r. 

 

 

Do uczestników  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego Nr 1 w Lublinie 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ  NR 1/2022/LUBLIN 

 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w 

Lublinie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje 

odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców. 

 
1. Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 31 stycznia 2022 r. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody,  termin składania ofert został przesunięty na 

28.01.2022 r.  

 

2. Prosimy o dodanie klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych o poniższej treści:  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej 

umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są 

objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób 

zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w 

ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy 

ubezpieczenia. 

2. W rozumieniu niniejszej  klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która 

może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego 

organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:   

1)       substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub 

inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też 

nie, oraz   

2)       metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi 

przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na 

dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między 

organizmami, oraz 

3)  choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem 

szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić 

spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty 

możliwości korzystania z rzeczy. 

Odpowiedź: Treść klauzuli zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 93  z dnia 

21.01.2022 r. 
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3. Prosimy o włączenie klauzuli Prosimy o dodanie poniższej klauzuli wyłączającej 

ryzyka cybernetyczne: 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Pol isy 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: Treść klauzuli zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 92  z dnia 

21.01.2022 r. 

 

PAKIET I 

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

4. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia 

przez Ubezpieczyciela lustracji obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia w trakcie 

trwania umowy ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w dniu 21.01.2022 opublikował informację, iż w 

dniu 26.01.2022 r. od godziny 9:00 odbędzie się lustracja obiektów Szpitala. 

 

5. Prosimy o wyszczególnienie wszystkich zaleceń pokontrolnych z przeglądów 

budynków, a w szczególności wyszczególnienie wszystkich zaleceń pokontrolnych 

dotychczas niezrealizowanych oraz prosimy o określenie terminów ich wykonania.  

Odpowiedź: wszystkie zalecenia są realizowane na bieżąco z zachowaniem należytej 

staranności przez Zamawiającego. Na obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie 

przedstawić pełnej  dokumentacji dotyczącej  powyższego pytania. 
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6. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach prowadzonych remontów, modernizacji i 

inwestycji są i czy będą prowadzone prace niebezpieczne pożarowo. Jeśli tak, to prosimy 

o wskazanie gdzie będą prowadzone, jakie dokładnie będą to prace i o jakiej wartości ? 

Czy Zamawiający dysponuje wewnętrznymi procedurami odnośnie prowadzenia prac 

pożarowo niebezpiecznych? 

Odpowiedź: nie są i nie będą prowadzone  prace niebezpieczne pożarowo.  

 

7. Prosimy o wyjaśnienie czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest 

zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. 

zm.); 

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);  

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?  

Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami  na pytania z dnia 21.01.2022 r. 

 

8. Czy Szpital posiada aktualny protokół z kontroli instalacji odgromowej, jaka jest 

data badania? 

Odpowiedź: Tak posiada. Badanie było wykonane w 10.2021r. 
 

9. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia 

posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w 

przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających 

przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami  na pytania z dnia 21.01.2022 r. 

 

10. Prosimy o wyjaśnienie czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst 

jednolity ustawy Prawo Budowlane? 

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ nr 1/2022/Lublin. 

 

11. Prosimy o wyjaśnienie czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje 

techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub 

dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w 

protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 

użytkowanie? 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 

budowlanego oraz jego otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
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f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych. 

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ nr 1/2022/Lublin. 

 

12. Prosimy o wykaz planowanych inwestycji na najbliższe 36 miesięcy. 

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ nr 1/2022/Lublin. 

 

13. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia w najdroższej lokalizacji lub strefie 

pożarowej (tzn. tworzonej przez jeden lub kilka budynków lub instalacji, które nie są  

oddzielone od siebie, ale są oddzielone od innych budynków przestrzennie: pasami 

wolnego terenu o odległości co najmniej 20 m lub ścianą oddzielenia kompleksowego / 

pożarowego -przynajmniej 180 min).   

Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami  na pytania z dnia 21.01.2022 r. 

 

14. Prosimy o dodanie, iż osunięcie ziemi nie obejmuje osunięcia ziemi 

spowodowanego działaniem człowieka lub wodą podziemną. 

Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami  na pytania z dnia 21.01.2022 r. 

 

15. Czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach są obiekty wyłączone z 

użytkowania. Jeśli tak to dlaczego są wyłączone, czy decyzją PSP, inspektora 

budowlanego? Które to obiekty i jaka jest ich suma ubezpieczenia . 

Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami  na pytania z dnia 21.01.2022 r. 

 

16. Dotyczy ryzyka przepięć: 

Prośba o modyfikację klauzuli, poprzez zmianę fragmentu „ Do ochrony 

ubezpieczeniowej pozostają włączone….” na: 

„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); 

 

Dopisanie warunku szczególnego iż: 

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 
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powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania 

odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności”. 

Limit  1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

17. Dotyczy szkód elektrycznych 

Prośba o zmianę treści klauzuli na: 

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, 

instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu 

elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, 

nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.  

 

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub 

w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :  

 mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,  

 w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 

 w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych 

(na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób 

dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i 

przeglądami), 

 we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, 

indykatorach, itp.) i licznikach,     

 we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i 

odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 

 w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym 

szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i 

przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,  

 w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. 

Wysokość franszyzy redukcyjnej : 300 zł lub 5% szkody nie mniej niż 300,00 zł  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dodatkowe zapisy zgodnie z udzielonymi 

odpowiedziami  na pytania z dnia 21.01.2022 r. 

 

18. Prosimy o wprowadzenie poniższego warunku jako fakultatywnego. Jeśli nie 

będzie zgody, prosimy o obniżanie limitu do 50 000 zł 

Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, 

błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i 

świadomego działania), 

Dla sprzętu elektronicznego w tym przenośnego, maszyn, urządzeń aparatów:  

Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla sprzętu 

elektronicznego w tym przenośnego, maszyn, urządzeń aparatów 

Udział własny: 5% wartości szkody 

Franszyza integralna 500 zł 

Franszyza redukcyjna: brak 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego warunku jako 

fakultatywnego. Limity obowiązują zgodnie z  udzielonymi odpowiedziami  na pytania z 

dnia 21.01.2022 r. 

 

19. Prośba o zmianę treści klauzuli „przerwa w działaniu lub wadliwe działanie 

urządzeń chłodniczych” na: 

 

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu mienia na skutek 

ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące 

bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym 

urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w 

pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania mienia, 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. 

3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i 

przenoszeniu poza komorą chłodniczą  

b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych powstałe 

w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w 

zasilaniu urządzenia chłodniczego 

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: 

50 000,00 zł 

Wysokość franszyzy redukcyjnej : 5%  szkody nie mniej niż 300,00 zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

20. W nawiązaniu do klauzuli „przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń 

chłodniczych” proszę o informację jakie maja Państwo awaryjne źródła zasilania.  

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6  do SWZ nr 1/2022/Lublin. 

 

21. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej w wysokości 500 zł. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

22. Prosimy o podanie jakie mienie, sprzęt elektroniczny i w jakiej wartości jest 

składowane poniżej poziomu gruntu. 

Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami  na pytania z dnia 21.01.2022 r. 

 

23. Czy w ostatnich 4 latach były zdarzenia szkodowe w mieniu przechowywanym 

poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości tych szkód oraz jakie 

środki zaradcze podjął Zamawiający aby tego typu szkody się nie zdarzały.  

Odpowiedź: nie było takich szkód. 
 

24. W odniesieniu do „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w ramach 

pakietu II tj.  Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych” :  

 

Prosimy o informację, czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane 

do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest? 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: nie występują. 

 

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: zgodnie z załącznikiem nr 6  do SWZ nr 1/2022/Lublin. 

 

Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – proszę o 

potwierdzenie i modyfikację, że: Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych 

wskutek: 

1) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych,  

2) uszkodzenia mechanicznego opakowań, 

3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej, 

4) przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązywanie się z 

płatności wobec dostawców energii elektrycznej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – proszę o 

modyfikację, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek przerwy w 

dostawie przez zakład energetyczny prądu trwającej nieprzerwanie dłużej niż 6 godzin.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

25. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest/nie będą obiekty 

nie posiadające pozwolenia na użytkowanie 

Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami  na pytania z dnia 21.01.2022 r. 
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2. RYZYKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH 

26. Ryzyko stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych 

Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 100,00 zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKO 

DEWASTACJI 

27. Prosimy o  wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - co najmniej 10% wartości 

odszkodowania, nie mniej niż 250,00 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

KLAUZULE DODATKOWE 

28. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności 

ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód  

 których wiek przekracza 50 lat, 

 wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy 

lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę,  

 w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z 

udzielonymi odpowiedziami  na pytania z dnia 21.01.2022 r. 

 

29. Wnioskujemy o włączenie klauzuli: 

KLAUZULA ENDOSKOPÓW  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU 

ustala się, co następuje:  

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz 

urządzenia do terapii dożylnej  

eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej;  

2) UBEZPIECZYCIEL ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do 

endoskopii oraz do terapii dożylnej przy spełnieniu następujących warunków:  

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane 

do utrzymania urządzenia w należytym stanie,  

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód 

endoskopu nie jest załamany w zgięciu,  

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego 

stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i 

przechowywania;  

3) odpowiedzialność UBEZPIECZYCIEL z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności UBEZPIECZYCIEL, 

ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;  
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4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 

wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

30. Wnioskujemy o włączenie klauzuli: 

KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU 

MAGNETYCZNEGO  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU 

ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu 

magnetycznego:  

1) UBEZPIECZYCIEL odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu 

magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej 

konserwacji;  

2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są 

materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w 

związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;  

3) UBEZPIECZYCIEL pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem 

urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko 

wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, 

objętą ubezpieczeniem;  

4) UBEZPIECZYCIEL pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, 

koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia 

do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany 

pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

31. Prosimy o modyfikację Klauzuli automatycznego pokrycia przez wprowadzenie 

limitu oraz dodanie: 

 

Nowonabyte mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem 

poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu 

poprzedzającym; 

Odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie 

ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia 

mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 5 mln PLN;  

Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji 

zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony 

ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy.  

Odpowiedź: limity zgodnie z udzielonymi odpowiedziami  na pytania z dnia 21.01.2022 r. 

Zamawiający dopisuje do treści klauzuli następujące zdanie: Rozliczenie dodatkowej 

składki należnej Ubezpieczycielowi  wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 

następuje w systemie pro rata w ciągu 30 dni po zakończeniu 12 miesięcznego okresu 

ubezpieczenia, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 
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32. Prosimy o zmianę w klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, 

remontowych i modernizacyjnych poprzez wykreślenie fragmentu: „niezależnie od faktu, 

czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody.   

 

33. Prosimy o zmianę charakteru klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w 

wartości księgowej brutto na fakultatywny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody.   

 

34. Prośba o modyfikację klauzuli katastrofy budowlanej poprzez wprowadzenie 

wyłączeń; 

z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 

szkody w obiektach budowlanych: 

których wiek przekracza 50 lat, 

odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,  

tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które 

należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie 

wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem 

konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z 

udzielonymi odpowiedziami  na pytania z dnia 21.01.2022 r. 

 

35. Prośba o modyfikację klauzuli terroryzmy poprzez dodanie: 

z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą  wyłączone są 

szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub 

jakiegokolwiek organu władzy publicznej; 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

36. Wnioskujemy o wyjaśnienie intencji zastosowania zapisu w ramach kl. 9 Klauzula 

nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto - „Całkowicie znosi 

się zastosowanie zasady proporcji.” - w świetle klauzuli Leeway.  

Odpowiedź: pytanie bezzasadne – klauzuli Leeway nie ma w zakresie SWZ.. 

 

37. Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli 19. Klauzula zniesienia zasady 

proporcji o zapis „Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma 

zastosowania zasada proporcji, o ile suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia 

odpowiada jego wartości księgowej brutto wynikającej z zapisów ksiąg rachunkowych.”  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

38. Proszę o potwierdzenie iż postanowienia klauzuli 18. Klauzula wznowienia 

limitów po powstaniu szkody – nie dotyczą limitów określonych w ramach klauzul.  

Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami  na pytania z dnia 21.01.2022 r. 
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39. Wnioskujemy o obniżenie limitu odszkodowawczego w ramach klauzuli 17. 

Ewakuacji.  do kwoty 30.000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50 000 zł. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

40. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się 

za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z 

zaleceniami producenta i przepisami prawa.  

Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami  na pytania z dnia 21.01.2022 r. 

 

41. Prosimy o modyfikację  Klauzuli szybkiej likwidacji szkód zgodnie z poniższym: 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, 

których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego 

określony przez konieczność podjęcia bezzwłocznych działań w celu zachowania 

ciągłości wykonywania zadań lub ze względu na bezpieczeństwo wykonywanej 

działalności, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień 

roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie 

Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin 

szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń,  a Ubezpieczony informował podczas 

zgłoszenia szkody o konieczności podjęcia bezzwłocznych działań, ma on prawo 

przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, także poprzez 

zdjęcia i zachowanie do dyspozycji Ubezpieczycielowi elementów zniszczonych lub 

uszkodzonych podlegających wymianie . Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie 

udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych 

Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu 

wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.   

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody.   

 

42. Prosimy o informację w sprawie budynku nieużytkowanego A18 na Staszica 18 o 

wartości 2.449.000zł Jaka była przyczyna wydania decyzji wyłączenia z użytkowania ( czy 

były to błędy konstrukcyjne czy inna jest przyczyna) 

 

 

Odpowiedź: Budynek został wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. 

 

43. Z jakiego powodu zostaną wyłączone z użytkowania dwa budynki przy ul.Staszica 

16 F16 o wartości 644275,18zł i H16 o wartości 1.029.723,28zł 

Odpowiedź: Budynki mają zostać przeznaczone do rozbiórki na podstawie decyzji 

Wydziału Budownictwa i Architektury UM w Lublinie. Rozbiórka jest planowana po 

przeniesieniu Klinik do nowobudowanego budynku G16. 
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44.  Dla budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji wnioskujemy o 

ograniczenie odpowiedzialności do ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 

powietrznego 

Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami  na pytania z dnia 21.01.2022 r. 

 

45.  Dla budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji wnioskujemy o 

wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5000zł oraz limit 

odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody.   

 

46. W związku z udzieleniem odpowiedzi w dniu 21.01.2022 prosimy o informację, 

jakiego rodzaju mienie znajduje się w lokalizacji Radziwiłłowska 1 (odp. 5 oraz 6) ? W 

wykazach mienia brak wskazania takiej lokalizacji do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Pomyłka pisarska. Budynek znajduje się przy ul. Radziwiłłowskiej 13. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 
 

47. W związku z planowanym oddaniem inwestycji przy ul. Staszica 16, prosimy o 

informację, czy wskazana w odpowiedzi 17 wartość inwestycji obejmuje całość mienia w tej 

lokalizacji, tj. budynek wraz z wyposażeniem, czy sam budynek? 

Odpowiedź: Podana wartość obejmuje sam budynek. 

 

48. W związku z potwierdzeniem włączenia do zakresu ubezpieczenia lamp, prosimy o 

możliwość zastosowania klauzuli w następującej treści 

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu na 

brzmienie
:
 

1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i 

laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. 

Limit odpowiedzialności - 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, 

którego dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 100 000 zł 

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i 

laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z 

warunkami umowy ubezpieczenia. 

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według 

poniższych zasad. 

4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z 

włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu 

zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań: 

 

Tabela deprecjacji ze skalą   

Opis lampy 
Redukcja odszkodowania 

 po okresie użytkowania 
miesięcznie o 
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a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe 

(w sprzęcie niemedycznym) 
6 miesięcy 5,5% 

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,5% 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) 
12 miesięcy 3,0% 

b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 

(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach 

lub oddziałach radiologicznych (tomografia 

komputerowa patrz b) 

12 miesięcy 3,0% 

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,0% 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) 
12 miesięcy 3,0% 

Termokatodowe lampy elektronowe 

gazowane (sprzęt medyczny) 
12 miesięcy 3,0% 

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,0% 

Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości 

(sprzęt niemedyczny) 
18 miesięcy 2,5% 

 

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 

(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej 

(tomografia komputerowa: patrz b) 

24 miesiące 2,0% 

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 24 miesiące 2,0% 

Lampy pamięciowe 24 miesiące 2,0% 

Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,0% 

d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,5% 

Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie 

(tomografia komputerowa patrz: b) 
24 miesiące 1,5% 

Rentgenowskie lampy powiększające 24 miesiące 1,5% 

Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne 

(sprzęt medyczny) 
24 miesiące 1,5% 

Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,5% 

 

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 

ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli. 

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp 

płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę 

procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru: 
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P x 100 : PG x X x Y 

gdzie: 

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem 

danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed 

wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia 

oparte są warunki gwarancji producenta, 

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w 

liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji, 

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

lamp danego rodzaju: 

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1, 

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 

6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75, 

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3, 

Y= współczynnik likwidacyjny, 

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2, 

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w poniższej treści: 

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu 

1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i 

laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. 

Limit odpowiedzialności: 500 000 zł  sprzętu elektronicznego i medycznego. 

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i 

laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z 

warunkami umowy ubezpieczenia. 

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według 

poniższych zasad. 

4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z 

włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu 

zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań: 

 

 

Tabela deprecjacji ze skalą 

  

Opis lampy 
Redukcja odszkodowania 

 po okresie użytkowania 
miesięcznie o 

a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe 

(w sprzęcie niemedycznym) 
6 miesięcy 5,5% 

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,5% 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) 
12 miesięcy 3,0% 

b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 12 miesięcy 3,0% 
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(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach 

lub oddziałach radiologicznych (tomografia 

komputerowa patrz b) 

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,0% 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) 
12 miesięcy 3,0% 

Termokatodowe lampy elektronowe 

gazowane (sprzęt medyczny) 
12 miesięcy 3,0% 

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,0% 

Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości 

(sprzęt niemedyczny) 
18 miesięcy 2,5% 

 

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 

(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej 

(tomografia komputerowa: patrz b) 

24 miesiące 2,0% 

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 24 miesiące 2,0% 

Lampy pamięciowe 24 miesiące 2,0% 

Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,0% 

d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,5% 

Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie 

(tomografia komputerowa patrz: b) 
24 miesiące 1,5% 

Rentgenowskie lampy powiększające 24 miesiące 1,5% 

Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne 

(sprzęt medyczny) 
24 miesiące 1,5% 

Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,5% 

 

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i 

obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli. 

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp 

płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę 

procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru: 

P x 100 : PG x X x Y 

gdzie: 

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem 

danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed 

wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia 

oparte są warunki gwarancji producenta, 

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w 

liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji, 

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

lamp danego rodzaju: 

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1, 
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2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 

6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75, 

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3, 

Y= współczynnik likwidacyjny, 

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2, 

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.  

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

 

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Anna Wika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


