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Wrocław, 28.09.2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 133/2020/N/GARWOLIN
Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Garwolinie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers
S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o
następujących zmianach w SIWZ:

PAKIET I
1. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich
placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt
przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub
chorych na Covid-19, inne – jakie?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienił charakteru swoich placówek w stosunku do
stanu sprzed pandemii Covid-19.
2. Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których
przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada odrębnych budynków w których przyjmuje
pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19. Z odrębnych pomieszczeń w SOR
posiada 3 izolatki dla takich pacjentów oraz salę 2 łóżkową przy pracowni
hemodynamiki oraz izolatkę w OIT.
3. Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem
ubezpieczonego:
a. został zakażony SARS-CoV -2?
Jeżeli TAK:
- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu
b. zachorował na Covid-19?
Jeżeli TAK:
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- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych
c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub
chorych na Covid-19?
Jeżeli TAK:
- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.
Odpowiedź: Ilość osób zatrudnionych przez Zamawiającego, u których stwierdzono
zakażenie wirusem SARS-CoV-2: 3 osoby, do zakażeń doszło poza lokalizacją
Zamawiającego, wykaz procedur w załączeniu, badanie personelu na obecność wirusa
wyłącznie w przypadku kontaktu z osobą potwierdzoną jako dodatnia w 6 lub 7 dniu
od kontaktu, badania przeprowadzane metodą PCR. Nikt z personelu nie zachorował
na Covid-19. Łączna ilość osób na kwarantannie: 14, osoby zostały zwolnione z
kwarantanny po uzyskaniu wyniku ujemnego (ok. 8 dnia po kontakcie) za wyjątkiem 3
osób dodatnich, które zostały zwolnione z kwarantanny po uzyskaniu podwójnego
wyniku ujemnego.
4. Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego
SARS-CoV - 2 /Covid-19?, Jeżeli TAK:
- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż
występowanie objawów.
Odpowiedź: Ilość pacjentów zdiagnozowanych z SARS-CoV-19: 21 osób. Wykaz
procedur w załączeniu - załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi stanowi część poufną
SIWZ i zostanie wysłany mailowo do Wykonawców, którzy wystąpili o udostępnienie
części niejawnej. Pacjenci przyjęci w związku z wystąpieniem objawów: 14 osób.
5. Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania
zaplanowanych zabiegów?
Jeżeli TAK:
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)
Odpowiedź: W związku z pandemią Covid-19 w miesiącach III – V odwołano wszystkie
zabiegi planowe (100%) - wszystkie zostały przesunięte na nowe terminy za wyjątkiem
nielicznych przypadków, w których pacjent znalazł szpital mający możliwość
zrealizowania zabiegu wcześniej.
6. Wnosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i
zakażeń.
W przypadku brak zgody na wykreślenie wnosimy o dodanie do zapisu zastrzeżenia, iż
zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.
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W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o wprowadzenie limitu na szkody związane
z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do podlimitu w wysokości do 25% sumy
gwarancyjnej na jedne i wszystkie wypadki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączeniu lub ograniczenia
zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
7. Wnosimy o modyfikację brzmienia definicji wypadku ubezpieczeniowego na:
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z
prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona
szkoda oraz powstanie szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta, za które
odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
8. Wnosimy o usunięcie przedmiotowego postanowienia:
„[…]oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4
ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”
bądź modyfikację na: "(...) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta"
lub
wprowadzenia podlimitu 50.000 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie powyższego zapisu z SIWZ.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości
50 000 zł dla zakresu dot. zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art.
448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
9. Wnosimy o uzupełnienie ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY
ZDARZENIA za okres od 01.01.2010
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
10. Zwracamy się z wnioskiem o umożliwienie wszystkim Wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu, przekazania odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie, jak również złożenie
oferty w formie elektronicznej, za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego platformy
elektronicznej – np. ePUAP, Marketplanet.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Zwracam się z wnioskiem o przesunięcie terminu złożenia oferty. Wnioskowany nowy
termin złożenia oferty to 02.10.2020r
Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 05.10.2020r.
PAKIET III
12.Wnosimy o usunięcie zapisu SIWZ
PKT VII. ZATRUDNIENIE OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A
USTAWY
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1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające
na zaksięgowaniu wpływu składki ubezpieczeniowej za okres wynikający z umowy oraz
wypłacie odszkodowania za szkodę Zamawiającemu.
2. Zamawiający ma prawo skontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania wymagań
określonych w pkt. 1. Na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 5dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć
do wglądu oświadczenie potwierdzające, że pracownicy, o których mowa w ust. 1 są
zatrudnieni na umowę o pracę.
3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 2 traktowane
będzie jako niewypełnienie obowiązku określonego w SIWZ i art. 29 ust. 3a ustawy. oraz
paragrafu 6 umowy generalnej (dla zadań pakietu III)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
13. Wnosimy o doprecyzowanie zapisu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA,
PAKIET III, pkt. 4 Poprzez wprowadzenie zapisu Wyżej wymienione świadczenia będą
objęte ubezpieczeniem PWD pod warunkiem, że pojazd zostanie unieruchomiony.
Assistance
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów pomocy Ubezpieczonemu,
który popadł w trudności w czasie podróży ubezpieczonym pojazdem, wskutek co najmniej
następujących zdarzeń:
1) kolizji drogowej,
2) wypadku (w tym m.in. uszkodzenia przez osoby trzecie, wybuchu, działania sił przyrody,
kradzieży lub próby kradzieży),
3) awarii i unieruchomienia pojazdu.
Zakres terytorialny: RP
Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:
1) organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane,
2) organizację holowania i koszty z tym związane - w przypadku, kiedy naprawa na miejscu
zdarzenia nie jest możliwa, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu (holowania) pojazdu
do miejsca siedziby ubezpieczonego lub serwisu naprawczego wskazanego przez
ubezpieczonego - w zależności, które miejsce znajduje się bliżej miejsca zdarzenia (limit)
kilometrów wyznaczony przez ubezpieczyciela nie może być niższy niż 150 km na terenie
RP
3) holowanie przysługuje w każdym przypadku, niezależnie od odległości pomiędzy
siedzibą właściciela pojazdu a miejscem zdarzenia (awaria może nastąpić pod domem )
4) organizacja parkingu i koszty z tym związane - w razie , gdy pojazd ma być odholowany
do serwisu naprawczego, a transport odbywać się będzie poza godzinami pracy serwisu lub
w dzień wolny od pracy, ubezpieczyciel pokrywa koszty parkingu strzeżonego na czas
oczekiwania na otwarcie serwisu (do 3 dni),
5) koszt zakwaterowania pasażerów pojazdu na czas dokonania naprawy pojazdu (co
najmniej 3 dni),
6) organizację i koszt wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy (do 3 dni).
Wyżej wymienione świadczenia będą objęte ubezpieczeniem PWD pod warunkiem, że
pojazd zostanie unieruchomiony.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie zdania „Wyżej wymienione
świadczenia będą objęte ubezpieczeniem PWD pod warunkiem, że pojazd zostanie
unieruchomiony.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
14. Prosimy o informację na jaki dzień zaktualizowana została szkodowość w
ubezpieczeniach komunikacyjnych.
Odpowiedź: Szkodowość komunikacyjna została podana na dzień 31.05.2020r.
15. Prosimy o odstąpienie od prawa opcji polegającego na automatycznym przedłużeniu
umowy na okres 12 m-cy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
16.
Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli
tak to proszę o wskazanie, które to budynki?
Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia takie budynki.
17.
Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji
sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności?
Odpowiedź: Nie występuje takie zagrożenie ze strony lokalizacji sąsiednich.
18.
Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na
użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki?
Odpowiedź: Zgodnie załącznikiem nr 11 do SIWZ.
19.
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, iż szkodowość została podana w oparciu o
zaświadczenia od dotychczasowych ubezpieczycieli. Jednocześnie Zamawiający
uzupełnia informację o szkodach majątkowych o szkodę z 2020: wypłacono 4 000 zł.
Opis szkody: Uszkodzona brama SOR przez pojazd własny.
20.
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, iż zakres ochrony był podobny do obecnie
wnioskowanego.
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21.
Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji również ze względu
na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.
22.
Czy w budynku występują materiały niebezpieczne pożarowo/wybuchowo (oleje,
smary gazy, paliwa, etc.)
Odpowiedź: Zgodnie załącznikiem nr 11 do SIWZ.
23.
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: Zgodnie załącznikiem nr 11 do SIWZ.
24.
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: Zgodnie załącznikiem nr 11 do SIWZ.
25.
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: Zgodnie załącznikiem nr 11 do SIWZ.
26.
Wnosimy o ustanowienie limitu do przepięć w wysokości 500 000zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
27.
Wnosimy o ustanowienie limitu do przetężeń w wysokości 500 000 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
28.
Wnosimy o ustanowienie limitu dla szkód elektrycznych w wysokości 500 000 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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29.
Wnosimy o przekazanie zestawienia środków trwałych z datą produkcji powyżej 5
lat
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje wykaz zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszych odpowiedzi, który stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo
do Wykonawców, którzy wystąpili o udostępnienie części niejawnej.
30.
Wnosimy o przekazanie zestawienia środków trwałych których wartość przekracza
100 000 zł
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje wykaz zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszych odpowiedzi, który stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo
do Wykonawców, którzy wystąpili o udostępnienie części niejawnej.
31.
Wnosimy o wyłączenie z definicji Osunięcia ziemi szkód spowodowanych
działalnością człowieka
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
32.
Wnosimy aby z klauzuli przepięć wyłączyć szkody powstałe we wszelkiego rodzaju
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
33.
Wnosimy aby w klauzuli Terroryzmu dopisać wyłączenie: Z zakresu ochrony
wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji
toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane
atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie
jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
34.
Wnosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli 22- Klauzula uderzenia pojazdu
własnego do wysokości 30 000 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu: 300 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
35.
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.
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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
Zmniejszenie odszkodowania
OPIS LAMP
po okresie użytkowania - miesięcznie
Lampy rentgenowskie/lampy
6 miesięcy
5,5%
zaworowe
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny
Lampy rentgenowskie z obrotową
12 miesięcy
3,0%
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)
Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt
18 miesięcy
2,5%
niemedyczny)
Lampy wysokoczęstotliwościowe
Lampy rentgenowskie z obrotową
24 miesiące
2,0%
anodą (sprzęt medyczny) używane
częściowo do badań
Lampy z pionową anodą (sprzęt
medyczny)
Lampy pamięciowe
Lampy fotopowielające
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)
24 miesiące
1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/płaskie
Rentgenowskie lampy powiększające
Lampy analizujące/reprodukcyjne
(sprzęt medyczny)
Lampy z akceleracją liniową
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
36.
Wnosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 05.10.2020 roku.
Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 05.10.2020r.
37. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym
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wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z
określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Zgodnie załącznikiem nr 11 do SIWZ.
38.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: Zgodnie załącznikiem nr 11 do SIWZ.
39. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
40. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie;
-jednostkowych sum ubezpieczenia,
-czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna ochronę,
inne?
-sposobu ich zabezpieczenia
-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?.
W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków w złym
lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu
ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).
Odpowiedź: Żaden z budynków zgłoszonych przez Zamawiającego do ubezpieczenia
nie został wyłączony z eksploatacji.
41. Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji
jakiekolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości?
Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie planuje wyłączać budynków z eksploatacji.
42. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia
w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź i podtopienia mienia.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na
temat wysokości poniesionych strat.
Odpowiedź: Zgodnie załącznikiem nr 11 do SIWZ.
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43. Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu
wód gruntowych w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego
akceptowalnego przez Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka
podniesienia się wód gruntowych. Dla pozostałych ryzyk Zamawiający nie wyraża
zgodny na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
44. Prosimy o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi,
podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 5 000 zł).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
45. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ
będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu
odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit
określony zapisami SIWZ).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
46. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci
elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli
Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości nie większej niż 1000m od miejsca
ubezpieczenia określonego w SIWZ”.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
47. Prosimy o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia na:
ustala się, że:
1. TU obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej
deklaracji, wzrost wartości budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń, wyposażenia,
nakładów inwestycyjnych ubezpieczonych w systemie sum stałych, związany z ich
nabyciem, przeszacowaniem, ulepszeniem modernizacją, remontem.
2. Odpowiedzialność TU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w
wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, o którym mowa w ust. 1, ustalonej w
dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia.
3. Ustala się, że budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady
inwestycyjne nabyte i poczynione przez Ubezpieczonego po zawarciu umowy ubezpieczenia
będą automatycznie objęte niniejszą umową z chwilą ich wpisu do rejestru środków
trwałych lub udokumentowanego nabycia.
4. Zgłaszanie i rozliczanie inwestycji będzie się odbywało w następujący sposób:
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4.1. w ciągu 14 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia Ubezpieczony poinformuje TU o
środkach trwałych nabytych i zaewidencjonowanych w tym okresie;
4.2. ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie limitu
odpowiedzialności w klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej sumy
ubezpieczenia mienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
48. Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka
jest ich ilość i wartość najdroższej z nich z uwzględnieniem sprzętu znajdującego się w
pomieszczeniach.
Odpowiedź: W kompleksie połączonych budynków (zgodnie z wykazem nr 2: Budynek
szpitala, budynek nr 2, 4, 5) są wydzielone 2 strefy pożarowe. Wartość najdroższej
strefy wraz ze sprzętem wynosi w przybliżeniu 54 644 210,34 zł.
49. Prosimy o informację czy w ciągu 3 najbliższych lat planowane są inwestycje. W
przypadku potwierdzenia prosimy o dodatkowe informacje
Odpowiedź: Zgodnie załącznikiem nr 11 do SIWZ.
50. Proszę o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII z
uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia wyciągi z KŚT zgodnie z odpowiedzią na pytanie
nr 31.
51. Prosimy o wykreślnie zapisu: Powyższe rozszerzenia i sumy ubezpieczenia dotyczą
również mienia (w tym sprzętu medycznego) znajdującego się w karetkach jako
wyposażenie dodatkowe o ile pozostawiony pojazd był prawidłowo zamknięty (okna,
drzwi). Ochrona będzie obejmowała również ryzyko "kradzieży zwykłej".
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
52. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do
każdej kategorii mienia (w tym wyposażenia dodatkowego w pojazdach) zgłoszonego do
ubezpieczenia od kradzieży zastosowanie będzie miał limit odpowiedzialności określony dla
kradzieży zwykłej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
53.
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.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
54. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego)
zgłoszonego do ubezpieczenia:
a) czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane
na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe,
b) czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania b.kto zajmuje się konserwacją sprzętu
– personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.
Odpowiedź: Szpital posiada dwustronne zasilanie elektryczne oraz własny agregat
prądotwórczy. Konserwacją sprzętu zabezpieczeń przeciwprzepięciowych zajmuje się
personel własny, natomiast konserwacją sprzętu elektronicznego zajmują się
wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.
55. 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 nie znajduje się w
pomieszczeniu o zwiększonym zagrożeniu działaniem wody. W pomieszczeniach gdzie
znajduje się sprzęt elektroniczny o dużej wartości jednostkowej lub znaczna ilość
sprzętu elektronicznego o łącznej dużej wartości nie ma gaśnic proszkowych
(pomieszczenia wyposażone w gaśnice CO2). Żadne z pomieszczeń nie jest wyposażone
w tryskacze.
56. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez
dodanie zapisu:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
•wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane
wymagające pozwolenia na budowę,
•w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie wyłączenia:
„w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
57. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że intencja zapisu: „Zapisy w
ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy
niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” jest pierwszeństwo zapisów SIWZ
wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie
zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
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58. Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie opisanych zmian dotyczących zakresu
działalności każdorazowo wymaga zgody obu stron
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż tylko wprowadzenie istotnych zmian zakresu
działalności wymaga zgody obu stron.
59. 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: Zgodnie załącznikiem nr 11 do SIWZ.
60. Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki wraz z wyposażeniem stanowią jeden
kompleks? Jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków z uwzględnieniem
mienia w nich się znajdującego?
Odpowiedź: Tylko budynki szpitala stanowią kompleks (zgodnie z wykazem nr 2:
Budynek szpitala, budynek nr 2, 4, 5). Wartość kompleksu wraz z wyposażeniem
wynosi w przybliżeniu 81 563 107,38 zł.
61. W odniesieniu do klauzuli przepięć zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na
modyfikację klauzuli i usunięcie zapisu: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone
szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach,
stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach,
lampach.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie klauzuli nadwyżkowej do mienia
ubezpieczanego w wartości księgowej brutto
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
63. 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. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
64. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikacje treści SIWZ poprzez wykreślenie
zapisu: „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z
których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to
automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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65. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 25.09.2020 r. godz: 13:00.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został przełożony na
05.10.2020r.
66.
Wnosimy o zmianę zakresu terytorialnego ubezpieczenia z: „Zakres terytorialny
ubezpieczenia: dla sprzętu komputerowego przenośnego oraz sprzętu stanowiącego
wyposażenie karetek – cały świat (w tym w pojazdach), dla mienia stacjonarnego wskazane
lokalizacje Ubezpieczonego.” na terytorium RP.
W ryzyku All Risk nie ma możliwości ubezpieczenia sprzętu poza RP.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
67.
Wnosimy również o przesłanie (jak dwa lata temu) wykazów:
Grupa 1 – wykaz budynków
Grupa 2 – wykaz budowli
Grupa 3 – wykaz
Grupa 4 – komputery
Grupa 4 – wykaz maszyny
Grupa 6 – wykaz
Grupa 8 – wykaz
Odpowiedź: Zamawiający przekazuje wykaz zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszych odpowiedzi, który stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo
do Wykonawców, którzy wystąpili o udostępnienie części niejawnej.
68. Prosimy o wykreślenie zapisu
ZATRUDNIENIE OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające
na zaksięgowaniu wpływu składki ubezpieczeniowej za okres wynikający z umowy oraz
wypłacie odszkodowania za szkodę Zamawiającemu.
Zamawiający ma prawo skontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania wymagań
określonych w pkt. 1. Na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 5dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć
do wglądu oświadczenie potwierdzające, że pracownicy, o których mowa w ust. 1 są
zatrudnieni na umowę o pracę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
69. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ,,W czasie trwania niniejszej Umowy
Generalnej Ubezpieczający ma prawo do skontrolowania Ubezpieczyciela w zakresie
zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy wzywając go w terminie
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wskazanym przez Ubezpieczającego do przedłożenia do wglądu
potwierdzającego, że pracownicy ci są zatrudnieni na umowę o pracę. „
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

oświadczenia

70. Prosimy o zmianę zapisu z ,,Składki należne w związku z ubezpieczeniem
poszczególnych pojazdów podzielone zostają na 6 rat, płatnych w odstępie 2 miesięcy.
Termin płatności I raty zostaje ustalony na 21 dni od początku okresu ochrony
ubezpieczeniowej danego pojazdu” na ,, Składki należne w związku z ubezpieczeniem
poszczególnych pojazdów podzielone zostają na 4 raty, płatne w
odstępie 4 miesięcy. Termin płatności I raty zostaje ustalony na 21 dni od początku okresu
ochrony ubezpieczeniowej danego pojazdu.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
714. Prosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące się wewnątrz
pojazdu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
72. Prosimy o ograniczenie zakresu ,,zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi
wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy
ubezpieczenia) dotyczy pojazdów do 5 lat.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
73. Prosimy o zmianę zapisu z ,, Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego
pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody” na ,, Zamawiający wymaga aby oględziny
uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się
nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody i ustalenia miejsca
oględzin pojazdu”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
74. Prosimy o ograniczenie zakresu assistance do pojazdów osobowych i do 3,5t których
wiek nie przekracza 15 lat
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z czym z ubezpieczenia
Assistance wyłączony zostaje pojazd o nr rej. WG01496. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy SIWZ.
75. Prosimy o informację czy Zamawiający zamierza zakupić jakieś pojazdy w okresie
ubezpieczenia, jeśli tak prosimy o podanie maksymalnej wartości
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.
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76. Prosimy o informację czy będzie wymagana ZK na Rosję jeśli tak proszę o wskazanie nr
rejestracyjnych pojazdów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga Zielonej Karty na Rosję.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Zalewska
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