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Wrocław, 29.09.2020 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO SIWZ  NR 175/2020/N/Iłża  

 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Szpital w Iłży, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska 

Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 

 

Pakiet 1 – Ubezpieczenie mienia 

 

1.Prosimy  o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15.10.2020 r. do godz. 13:00. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 15.10.2020 r., do godz. 13:00 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10 

3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 

składania ofert. 

4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 

składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „ 

Zmiana” lub „Wycofanie”. 

5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania 

6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
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a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 

powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

9.Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. 

najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

 

2.Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone: 

- mienie wyłączone z eksploatacji, 

- pustostany, 

- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym, 

- budynki przeznaczone do rozbiórki. 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, prosimy o wskazanie ich lokalizacji oraz 

jednostkowych sum ubezpieczenia. 

Odpowiedź:  Nie.  

 

3.W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w 

mienia z zakresu ubezpieczenia. 

W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego 

mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu prosimy o 

określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie zgłasza w/w mienia do ubezpieczenia.  

 

4.W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu 

ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych 

zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia 

szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie 

terenu, odcięcie wszelkich mediów).  

Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 

 

5.Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia/ terminu wykonania 

zamówienia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle lub przeznaczyć 

jakiekolwiek budynki/budowle do rozbiórki? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej 

wartości? 

Odpowiedź: Nie. 
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6.Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko wandalizmu (dewastacji) w tym graffiti nie obejmuje 

budynków wyłączonych z eksploatacji. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

7.Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone namioty, hale namiotowe 

wraz z mieniem w nich się znajdującym? 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, prosimy o dodatkowe informacje: 

a) wskazania lokalizacji namiotów, 

b) podania oddzielnej SU na namioty oraz mienia w nich się znajdującego, 

lub 

wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla 

namiotów oraz  mienia się w nich znajdującego. 

c) podania jakiego rodzaju mienie przechowywyane jest w namiotach? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza hal, namiotów do ubezpieczenia.  

 

8.Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienia znajduje się na terenach dotkniętych powodzią / 

podtopieniami /podniesieniem się wód gruntowych po 1996r.? Jeżeli tak, prosimy o podanie 

wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku 

ubezpieczenia. Jakie działania prewencyjne Zamawiającego podjął po takich szkodach w 

celu ich uniknięcia w przyszłości? 

Odpowiedź:  Zgłoszone mienie nie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią / 

podtopieniami /podniesieniem się wód gruntowych. 

 

9.Czy pomieszczenia techniczne mają wydzielenia pożarowe? Jeżeli tak, prosimy o opis lub 

plan wydzielenia tych pomieszczeń. 

Odpowiedź: Pomieszczenia techniczne nie maja wydzieleń pożarowych. 

 

10.Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ochrony 

szkód polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. 

W przypadku jednak objęcia zakresem ochrony szkód polegające na zapadaniu lub 

osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka, prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

11.Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczeni ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia 

są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W 

przeciwnym razie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku 

wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

12.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 nie posiadających przedmiotowego pozwolenia 

wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

13.Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 

instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 

potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o 

wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem 

przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

14.Prosimy o wyrażenie zgody na  wprowadzenie zmian w zapisach dla ryzyka przepięć i 

dodania zapisu: 

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody: 

- we wszelkiego rodzaju licznikach oraz miernikach (woltomierzach, amperomierzach itp.), 

- we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników 

elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach itp. 

- w maszynach i urządzeniach, w których - w okresie poprzedzającym szkodę - nie 

przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do 

obowiązujących przepisów lub zaleceń producentów, 

- czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach, urządzeniach i aparatach 

technicznych, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami 

eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami).” 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

 

15.Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla 

ryzyka przepięcia w sieciach elektrycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził limit w wysokości 500 000 zł  na ryzyko przepięć.  

 

16.Prosimy o zmianę limitu dla ryzyka przetężenia z 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia na 250.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

17. Prosimy o wyrażenie zgody na  wprowadzenie zmian dla ryzyka szkody elektryczne 

i dodania zapisu: 

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: 

1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół 

urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii 

napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału 

(łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje 

wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii 

zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych; 
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2) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub 

błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub 

umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca; 

3) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub 

umownie; 

4) w okresie napraw i prób; 

5) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań 

eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn 

elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub 

spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody; 

6) wskutek przyczyny mechanicznej; 

7) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub 

istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający / 

Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć; 

8) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych 

maszyn elektrycznych; 

9) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej 

mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach; 

10) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach 

topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych 

urządzeniach elektrycznych; 

11) w transformatorach starszych niż 25 lat. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

18.Prosimy o wykaz przeprowadzonych remontów, ze wskazaniem, w których budynkach 

był przeprowadzony remont, jaki obejmował zakres prac (np. instalacja elektryczna, stolarka 

okienna i drzwiowa, pokrycia dachu itp.) 

Odpowiedź: W ostatnim roku nie było przeprowadzanych remontów. Były prowadzone 

inwestycje „ Przebudowa Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgii „ Etap I  

 

19.Czy sprzęt elektroniczny (w tym medyczny) znajduje się w jednym obszarze/ budynku/ 

strefie, czy jest rozproszony? 

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny ( medyczny ) znajduje się w kilku budynkach. 

 

20.W którym z budynków / strefie znajduje się najwięcej sprzętu elektronicznego ( w tym 

medycznego) i jaka jest jego łączna wartość? 

Odpowiedź: Najwięcej sprzętu elektronicznego w tym medycznego znajduje się w budynku 

głównym Szpitala w którym mieszczą się oddziały szpitalne. Wartość sprzętu  

elektronicznego w tym medycznego wynosi 7.000.000,00 zł.  

 

21.Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia (w tym medyczny) znajduje się w 

pomieszczeniach o zwiększonym działaniu wody lub wyposażonym w tryskacze? 

Odpowiedź: Nie. 

 



  Strona 6 z 9                     

              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 

 

 

22.Prosimy o informację kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego – personel 

Zamawiającego czy profesjonalna firma zewnętrzna? 

Odpowiedź: Konserwacją sprzętu elektronicznego zajmują się firmy zewnętrzne . 

 

23.Prosimy o informację czy i w jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwprzepięciowe został 

wyposażony sprzęt elektroniczny ( w tym medyczny)? 

Odpowiedź: Sprzęt komputerowy - UPS .Zabezpieczenia różnicowo - prądowe 

 

24.Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% 

wartości szkody min. 500 PLN dla szkód w sprzęcie elektronicznym ( w tym medycznym) 

w zakresie AR. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

25.Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu 20% sumy 

ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 

limitu w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania 

umowy ubezpieczenia oraz zapis „Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni 

od zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 

zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

26.Prosimy o wyrażenie zgody na  wprowadzenie zmian w klauzuli katastrofy budowlanej i 

dodania zapisu: 

„Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, 

nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń 

budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

27.Podanie wartości najdroższej strefy pożarowej łącznie z wyposażeniem podlegającym 

ubezpieczeniu;  

Odpowiedź: Budynek gdzie mieszczą się oddziały szpitalne wraz z serwerownia i 

wyposażeniem 13.200.000,00 zł . 

 

28. Podanie, czy są planowane jakieś inwestycje w okresie do 31.12.2023r.? Proszę o 

podanie ich wartość;  

Odpowiedź: Modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego etap II -  

do 30.11.2021  kwota – 5.200.992,60 zł. 

 

29. Podanie, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia 

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy 

ubezpieczenia krwi;  

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza krwi. 
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30. Podanie, czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z 

eksploatacji/użytkowania/pustostany? Jeśli tak, proszę o wskazanie, które to budynki? Jakie 

plany ma Zamawiający wobec budynków wyłączonych z eksploatacji ?  

Odpowiedź: Nie.  

 

31. Uzupełnienie Klauzuli automatycznego pokrycia zapisem w brzmieniu : Warunkiem 

objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia jest zgłoszenie go do 

ubezpieczenia przed upływem tych 30 dni i opłacenie dodatkowej składki. Składka 

naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro 

rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od daty 

poniesienia wydatków związanych z nabyciem lub zwiększeniem wartości. 

Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych 

kategorii mienia w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 

losowych/mienia od wszystkich ryzyk, nie więcej niż 5.000.000 PLN. Suma ubezpieczenia 

mienia ustalona na pierwsze ryzyko pozostaje bez zmian. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25. 

 

32. Wprowadzenie Klauzuli w brzmieniu:  

 Klauzula szybkiej likwidacji szkód 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, 

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

wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach  roboczych przypadający po 

dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne 

powiadomienie może  nastąpić  jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym 

likwidatorem szkód   . Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez 

likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, 

dokumentując zakres i okoliczności szkody. 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 wyraża zgodę.  

 

33. Wprowadzenie klauzuli w brzmieniu:  

 

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.  
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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 (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:  

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,  



  Strona 9 z 9                     

              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 

 

 

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. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

 

34. Prosimy o zniesienie prawa opcji 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

Zmianie ulega formularze ofertowe oraz umowy generalne. 

 

35. Prosimy o zmniejszenie limitu w szkodach elektrycznych do 300.000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

36. Prosimy o zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej do 10.000 zł oraz o  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

37. Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli samolikwidacji małych szkód do 5.000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

 

38. Prosimy o zestawienie dla grupy VIII 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  Wykaz zostanie udostępniony Wykonawcom, 

którzy pobrali wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ.  

 

39. Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju  mienie ujęte jest w wykazie mienie-

ruchomości pod nazwą „Inne” 

Odpowiedź: Wyposażenie poniżej 3.500,00 zł. 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 

franszyzy i udziały własne są analogiczne jak we wszystkich pozostałych ryzykach 

opisanych w SIWZ 175/2020/N/Iłża.  

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Sebastian Pasternak 

 


