
Warszawa dnia 04 kwietnia 2016 roku 

 

Odpowiedzi na pytania oferentów do przetargu Usługi ubezpieczenia Instytutu Medycyny 

Wsi im. Witolda Chodźki w latach 2016 – 2019, znak sprawy: ZP 3/2016. 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony AC zapisu dotyczącego „suma ubezpieczenia stała 

przez cały okres ubezpieczenia” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 2: 

W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o akceptację zapisu: „Ochrona objęte 

zostają pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5t. do 15 lat które posiadają ochronę w zakresie 

AC 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 3: 

W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny 

RP: 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza zakres terytorialny RP 

Pytanie 4: 

W odniesieniu do ubezpieczenia assistance prosimy o: 

a) Wprowadzenie limitu dla holowania w wysokości 200 km 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

b) Zmniejszenie limitu dla organizacji i pokrycia kosztów holowania pojazdu na 75 EUR 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

c) Wykreślenie z zakresu ochrony zapisu; ”organizacja i pokrycie kosztów wynajęcia 

zmiennika kierowcy” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

d) Wykreślenie z zakresu ochrony zapisu: „opieka nad osobami małoletnimi 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie 5: 

Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 08-04-2016r. 

Prosimy o przełożenie terminu składania ofert proponując jednocześnie termin 12.04.2014r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.04.2016r. 

Pytanie 6: 

Prosimy o podanie rodzaju działalności oraz wysokości obrotu osiąganego z działalności 

pozamedycznej. 

Odpowiedź: 

Rodzaj prowadzonej działalności pozamedycznej: 



• prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,  

• lecznictwo zamknięte i ambulatoryjne,  

• kształcenie podyplomowe lekarzy, 

• działalność wydawnicza 

Wysokość obrotu osiąganego z działalności pozamedycznej w 2015 roku wynosi 10.412 

.856,11 zł 

Pytanie 7: 

Prosimy o podanie ilości łóżek  łącznie oraz z rozbiciem na poszczególne oddziały 

Odpowiedź: 

35 - oddział chorób wewnętrznych 

20 - oddział diabetologii 

25 - oddział rehabilitacji 

10 - oddział rehabilitacji neurologicznej 

Pytanie 8: 

Prosimy o zmianę treści klauzuli szkodowości:  

Jeżeli wskaźnik szkodowości za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem zamówienia 

łącznie rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań ze wszystkich 

ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia łącznie do składki zarobionej (składka 

przypisana za okres 9 miesięcy za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem zamówienia 

łącznie skorygowana o zmianę stanu rezerwy składki wyliczoną na ostatni dzień 

analizowanego okresu) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 50% - 

Wykonawca zapewni utrzymanie stawek ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku 

ubezpieczenia. W przypadku, kiedy wskazany wyżej wskaźnik szkodowości przekroczy 50%, 

strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek ubezpieczeniowych prowadzonej w 

formie pisemnej, tj. Wykonawca może przedstawić nową propozycję wysokości stawek 

ubezpieczeniowych (nie wyższych niż 100% stawek obowiązujących w pierwszym roku 

ubezpieczenia) w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z 

chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek 

ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu 

ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w 

terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ubezpieczenia składki na 

kolejny okres nie ulegają zmianie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 9: 

Prosimy o udostępnienie załącznika dot ubezpieczenia obowiązkowego OC w wersji 

edytowalnej 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 10: 

Prosimy o akceptację wprowadzenia klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:  

Klauzula wypowiedzenia  umowy przez Strony 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z 

zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego 

lub  8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 50 %  



2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i 

założonych rezerw na odszkodowania,  odpowiednio:  

• na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia  -  za okres  8 pierwszych 

miesięcy  tego  okresu  ubezpieczenia  

• na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia  - za okres 12 miesięcy 

pierwszego okresu  ubezpieczenia i  8 pierwszych miesięcy  drugiego okresu ubezpieczenia. 

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się : 

• przez pierwszy okres ubezpieczenia  -   pierwsze 12 miesięcy  trwania umowy; 

• przez drugi okres ubezpieczenia  -  12 miesięcy następujące po pierwszym okresie  

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 11: 

Prosimy o usunięcie z zakresu klauzul obligatoryjnych poniższych klauzul (mienie od 

wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego):  

- klauzuli wymagania władz publicznych 

- klauzuli błędów i opuszczeń 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie 12: 

Prosimy o usunięcie z zakresu klauzul obligatoryjnych (obowiązkowe ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej 

- klauzuli prolongacyjnej 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

- rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

- warunków i taryf 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

- zapłaty składki 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 13: 

Prosimy o potwierdzenie w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia rozszerzenia zakresu o szkody wyrządzone 

przez podwykonawców – „z zachowaniem prawa do regresu” 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza 

Pytanie 14: 

W związku z rozszerzeniem dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody rzeczowe powstałe w nieruchomościach i ruchomościach prosimy o wprowadzenie 

poniższych zapisów: 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność 



cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach i ruchomościach, 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) w gruntach, 

2) wynikłych z normalnego zużycia mienia, 

3) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych 

rzeczach ruchomych o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z 

których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej 

rzeczy, 

4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych, prac naprawczych lub 

remontowych,  

za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub 

uszkodzenie, 

6) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych 

pojazdach, 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgody 

Pytanie 15: 

W związku z rozszerzeniem dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy 

wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zapisów: 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, 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. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału 

serca i udaru mózgu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 16: 

Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli reprezentantów na brzmienie: 

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną 

ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego 

działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, 

chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada  w danych 

okolicznościach względom słuszności, przy czym przez winę Ubezpieczającego lub 



Ubezpieczonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą 

prawną należy rozumieć:  

1)   w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców; 

2)   w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków 

zarządu, prokurentów; 

3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – 

komplementariuszy, prokurentów; 

4)  w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów; 

5)  w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów; 

6)  w spółkach cywilnych – wspólników; 

7)  w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie 17: 

Prosimy o doprecyzowanie zakresu w ryzykach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności i posiadanego 

mienia: poprzez wprowadzenie klauzul w poniższej treści: 

- Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób 

zakaźnych i zakażeń. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody 

spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń 

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 

1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,    

2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu w chwili 

zawierania umowy ubezpieczony wiedział, 

3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii 

gąbczastych oraz HIV. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody 

- Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, 

kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe 

w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w 

ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, 

czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego, 

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, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w 

związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, 

przywłaszczeniem, 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. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub 

wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu 

poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego 

powodu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie 18: 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez producenta w związku 

z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt). 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 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 Rzeczpospolitej Polskiej (RP), powstałe: 

1)  na terytorium RP,  

2) poza terytorium RP, jeżeli zostały wyrządzone konsumentom oraz przedsiębiorcom 

prowadzącym działalność na terytorium RP,  z zastrzeżeniem, iż ubezpieczony nie wiedział, 

że zostanie on wyeksportowany. 

3. Wszystkie szkody będące 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 i momentu 

powstania i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 

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) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości, 

4) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu, 

5) powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, 

6) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane, 

7) wyrządzone przez produkt zawierający ludzką krew, osocze lub substancje 

krwiopochodne, 

8) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączoną 

instrukcją obsługi lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób 

jego wykorzystania, 

9) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym, 

10) powstałe wskutek bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania wyrobów 

tytoniowych, 



11) 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 (Klauzula Nr 19, 20, 21), Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

1) poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów 

dostarczonych przez ubezpieczonego z zastrzeżeniem, że niniejsze wyłączenie nie dotyczy 

szkód rzeczowych i szkód na osobie wyrządzonych przez wadliwy produkt finalny, 

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 osobę trzecią będącą producentem, w rzeczach ruchomych 

wyprodukowanych lub poddanych obróbce przez tę osobę za pomocą maszyn lub urządzeń 

wprowadzonych przez ubezpieczonego do obrotu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi 

ubezpieczenia Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w latach 2016 – 2019, znak 

sprawy: ZP 3/2016.” pozostają bez zmian. 

 

 

 


