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Wrocław, 24.06.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 105/2020/N/Międzyrzecz 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 
kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane 
przez wykonawców: 

1. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o 
odpowiedź na poniższe pytania:  
a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w 
zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?  W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 
b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku 
odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 
c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do 
określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych 
ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 
d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów? 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że: 

Ad. a. był ubezpieczony w zakresie wnioskowanym w SIWZ w ciągu ostatnich 5 lat za 

wyjątkiem Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności medycznej; 

Ad. b. wszystkie obiekty i nieruchomości były dotychczas objęte ochroną 

ubezpieczeniową; 

Ad. c. zakres poszczególnych ubezpieczeń był podobny do wnioskowanego w SIWZ; 

Ad. d. w ostatnich 3 latach franszyzy i udziały własne były zniesione za wyjątkiem 

ubezpieczenia Autocasco, w którym obowiązywała franszyza integralna 500 zł. 
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2. Prosimy o aktualizację danych szkodowych poprzez uwzględnienie w załączniku  nr 
7 do SIWZ szkód zgodnie z załączonym zaświadczeniem. 

Odpowiedź:  Zamawiający aktualizuje informacje o szkodowości majątkowej za 
ostatnie 3 lata zgodnie z poniższym:

UBEZPIECZENIA MIENIA

ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA 
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2017 r.) 

Data 
szkody 

Rodzaj ubezpieczenia Przyczyna szkody
Kwota 

wypłaconych 
odszkodowań 

Kwota 
utworzonych 

rezerw 

2017-09-26 
Szyby i przedmioty 

szklane od stłuczenia 
stłuczenie 458,25 zł 0 zł 

2017-10-05 
Mienie od ognia innych 

żywiołów 
Huragan/wichura 10 143,18 zł 0 zł 

2019-06-06 
Mienie od ognia innych 

żywiołów 
- 15 699,67 zł 0 zł 

2019-03-11 
Mienie od ognia innych 

żywiołów 
- 1 270,00 zł 0 zł 

2018-04-29 
Mienie od ognia innych 

żywiołów 
- 21 173,86 zł 0 zł 

2018-02-28 
Mienie od ognia innych 

żywiołów 
- 1 170,13 zł 0 zł 

2018-02-12 
Mienie od ognia innych 

żywiołów 
- 860,00 zł 0 zł 

2020-03-14 
Mienie od ognia innych 

żywiołów 
- 500,00 zł 0 zł 

2019-07-19 
Mienie od ognia innych 

żywiołów 
- 1 001,02 zł 0 zł 

2018-07-19 
Mienie od ognia innych 

żywiołów 
- 294,26 zł 0 zł 

2020-05-02 
Mienie od ognia innych 

żywiołów 
- 0 zł 2 056 zł 

RAZEM 52 570,37 zł 2 056 zł 
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3. Czy w okresie ostatnich 20 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody 
powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o 
podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało 
dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne 
Zamawiającego po takich szkodach. 

Odpowiedź:  Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 7 do SIWZ. 

4. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach 
wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody 
spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie 
informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w 
jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach? 

Odpowiedź:  Nie, nie było tego rodzaju szkód 

5. W przypadku braku potwierdzenia w pytaniu poprzedzającym, prosimy o 
wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego typu szkód – proponujemy 200.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do całości 
mienia zgłoszonego w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 

wyłącznie dla ryzyka podniesienia się wód gruntowych w wysokości 500 000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy SIWZ. 

6. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie 
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W związku z 
powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza powyższe. 

7. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - 
obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o 
wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
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8. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie: 

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 
odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 

powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum 
wymienionych poniżej ryzyk:”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest 
objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, 
sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w 
wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 
zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 
objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 
ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez 

żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań 

hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub 

promieniowania radioaktywnego. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 

zapisu: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU 

wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do 

zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

9. W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w 
szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych 

warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres 

opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk „zakres ubezpieczenia powinien 
obejmować co najmniej następujące ryzyka”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją 
Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. 
działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, 
szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 
zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 
objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 
ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez 

żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań 
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hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub 

promieniowania radioaktywnego. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 

zapisu: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU 

wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do 

zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

10. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń 
nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących 
zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza powyższe. 

11. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu 
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne 
przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów 
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza powyższe. 

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 
instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 
potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o 
wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza powyższe. 

13. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za 
wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

14. Prosimy o uzupełnienie danych dotyczących konstrukcji (ściany oraz dach) 
budynków zgłoszonych do ubezpieczenia w zakresie Pakietu II. 

Odpowiedź:  Budynki wolnostojące o dwuspadowej połaci dachu, jedno lub dwu 

kondygnacyjne, częściowo podpiwniczone z poddaszem częściowo użytkowym. Obiekty 

zabytkowe, wybudowane w latach 1904-1914 w technologii tradycyjnej- murowanej. 

Pokrycie dachowe- dachówka karpiówka lub dachówka zakładkowa. Konstrukcja 
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dachu drewniana płatwiowo- kleszczowa. Nachylenie ok. 40 %. Krokwie o przekroju 
11,5/ 15,5 cm, rozstawione co 90- 93cm. 
Ściany zewnętrzne w technologii murowanej. Wykonane z cegły pełnej o zmiennej 
grubości 38/ 52cm. Ściany otynkowane od wewnątrz tynkiem cementowo- wapiennym. 
Z zewnątrz elewacja klinkierowa. 

15. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym 
medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów: 
a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają 
konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają 
dodatkowe/awaryjne źródła zasilania  
b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma 
zewnętrzna. 
Odpowiedź:  ad. a) – Tak, lokalizacje posiadają konserwowane na bieżąco 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, lub dodatkowe/awaryjne źródła 
zasilania. ad. b) – Konserwacją sprzętu zajmuje się wyspecjalizowana firma 
zewnętrzna.

16. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu: 
a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, 
b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe 

Odpowiedź:  Sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się                      
w pomieszczeniu wyposażonym w tryskacze  lub gaśnice proszkowe.

17. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach 
w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci 
(rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)? 

Odpowiedź:  Szpital posiada Rozdzielnie Główną nN z ogranicznikiem przepięciowym 
klasy B+C i rodzielnie elektryczne w budynkach wyremontowanych gruntownie  w 
okresie ostatnich 10 lat  z ogranicznikiem przepięciowym klasy A+B. ( budynki nr 9, 5, 
13, 14, 12a, Budynki stare nieremontowane nie mają ograniczników przepięciowych .  

Lp.  
Nr  

budynku  
Przeznaczenie 

Typ  

ogranicznika 
Klasa

1 30 Rozdzielnia Główna nN Szpitala 1+2 B+C 

2 30 Rozdzielnia kotłowni gazowej szpitala SPIS-20/280/3 C 

3 5 Rozdzielnia Oddziału szpitalnego 1+2 B+C 

4 9 Rozdzielnia Oddziału szpitalnego 1+2 B+C 

5 11A12B Rozdzielnia Zakładu fizjoterapii (pomieszczenia 
piwniczne) 

1+2 B+C 

6 13 Rozdzielnia Oddziału szpitalnego 1+2 B+C 

7 14 Rozdzielnia Oddziału szpitalnego 1+2 B+C 
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8 15 Rozdzielnia Oddziału szpitalnego 1+2 B+C 

9 19A Rozdzielnia Oddziału szpitalnego 1+2 B+C 

10 34A Serwerownia 1+2 B+C 

11 34B Agregat prądotwórczy 1+2 B+C 

12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 

11a12b, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18, 19a, 19c, 20, 

21, 21a, 25, 28, 

29, 30, 31, 32, 

34b, 40ab, 

Rozdzielnie węzłów cieplnych w piwnicach 1+2 B+C 

18. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności; proponujemy limit kwotowy w wysokości 5.000.000 zł lub inny 
akceptowalny przez Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu kwotowego w 

wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

19. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ 
będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 
odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit 
określony zapisami SIWZ. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza powyższe. 

20. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje 
prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? 
Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający planuje przeprowadzić następujące  inwestycje w 

okresie 2021-2023: 

1. Modernizacja wieży ciśnień      
Szacunkowa wartość : 2  500 000 zł  
2. Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie                         
i Świebodzinie oraz w SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 
Międzyrzeczu  
 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020  
Szacunkowa Wartość: 1 773  291 zł  



Strona 8 z 10                     
SUPRA BROKERS 

®

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl

3. Modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego na terenie SP Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu  
Szacunkowa wartość :  370 000  zł  
4.  Remont połaci dachowej Całodobowego Oddziału  Terapii Uzależnienia  od 
Alkoholu nr 16   
Szacunkowa wartość : 950 000,00 zł  
6. Remont dróg wewnętrznych Szpitala- etap I  
Szacunkowa wartość : 680 000,00   zł  
7. Remont sieci wodociągowej szpitala 
Szacunkowa wartość : 900 000,00 zł  
Realizacja poszczególnych inwestycji uzależniona będzie od możliwości 

finansowych Szpitala i wysokości  pozyskanego wsparcia zewnętrznego.   

21. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 

wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

22. Jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu ograniczenia liczby i rozmiaru szkód 
w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem. 

Odpowiedź:  Liczne szkolenia dla personelu Szpitala w zakresie obsługi  urządzeń oraz 

przestrzegania instrukcji. Sukcesywna realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie 

zwiększania  bezpieczeństwa w obiektach Szpitala ( branża budowlana, wod-kan, 

elektryczna)  

23. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli 
tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z 
uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).  

Odpowiedź: Każdy z budynków Szpitala jest osobną strefą pożarową. Wartość 

poszczególnych budynków zawarta została w rejestrze majątku Szpitala. 

24. Zapis w pkt XXVII pkt 1 SIWZ, zwłaszcza w zakresie zmian dotyczących zakresu 
działalności – prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie opisanych zmian każdorazowo 
wymaga zgody obu stron (dotyczy również zapisów we wzorze umowy). 

Odpowiedź: Zmawiający informuje, iż zgody obu stron wymagają wyłącznie zmiany 

dotyczące zakresu działalności. 

25. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w dobrowolnym 
ubezpieczeniu OC jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe 
wyrządzone w związku  z prowadzeniem działalności pozamedycznej, tzn. że zarówno 
szkody osobowe jak i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności 
medycznej są wyłączone z ubezpieczenia  
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe wyłącznie w odniesieniu do 

Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności i posiadanego mienia. 

26. Prosimy o wprowadzenie modyfikacji treści klauzuli współdziałania przy zbyciu po 
szkodzie całkowitej (AC): 

„W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, 
należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek 
Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni 
osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości 
odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź 
udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej 
będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie 
kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub 
bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży 
pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia 
pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej 
sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

27. Klauzula rzeczoznawców (ubezpieczenie komunikacyjne) – prosimy o zmianę 
limitów odpowiedzialności do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy 
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla danego pojazdu (koszty pokrywane 
ponad sumę ubezpieczenia pojazdu). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

28. Klauzula trwałych następstw zawału serca i udaru mózgu – prosimy o usunięcie 
limitu 50.000 zł odpowiedzialności dla klauzuli. Limit przewyższa sumę ubezpieczenia 
wnioskowaną dla ubezpieczenia NNW, dla którego klauzula stanowi rozszerzenie 
zakresowe. Wnioskujemy, by maksymalna odpowiedzialność z tytułu szkód będących 
następstwem trwałych następstw zawału serca i udaru mózgu u kierowcy podczas ruchu 
pojazdu mechanicznego była ograniczona sumą ubezpieczenia ustaloną dla NNW. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

29. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i 
wszystkie zdarzenia w wysokości 10 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

30. W związku z oczekiwanym terminem dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu, 
prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o 3 dni robocze. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z „3 dni” na „2 dni 

robocze”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Marek Kopecki 


