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Wrocław, 02.10.2020 

 

 

 

 

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: 

 

  

1. „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.” 

Powyższe odwołanie do załącznika nr 11 Informacja do oceny ryzyka (pkt.12 str.10) – nie 

jest odpowiedzią na zadane przez Towarzystwo pytanie. Proszę o doprecyzowanie 

odpowiedzi zgodnie z zapytaniem. 

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informacje podane w załączniku nr 11 do SIWZ: 

Magazyny apteczne: 89 m2, magazyny sprzętu medycznego jednorazowego użytku: 80 m2, 

magazyny techniczne: 120 m2. Towar składowany jest wyłącznie na regałach, sporadycznie 

na paletach plastikowych. Towary nie są magazynowane bezpośrednio na podłodze ani na 

zewnątrz budynków. 

 

2. „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.” 
Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w ryzyku AR nie dotyczy 

sprzętu mobilnego, jeśli tak prosimy o ustalenie limitu nie wyższego niż 100 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, iż ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk nie 

obejmuje sprzętu mobilnego. Zgodnie z załącznikiem do SIWZ do zakresu ochrony 

włączony jest sprzęt medyczny w karetkach (limit odpowiedzialności 150 000  zł rocznie) 

oraz sprzęt komputerowy przenośny na terenie RP (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 

66 z dnia 28.09.2020). Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla szkód w sprzęcie komputerowym powstałymi na terenie RP poza 
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zgłoszonymi lokalizacjami w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

 

3. Jednocześnie wnosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 09.10.2020 roku 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesuniecie terminu składania ofert na dzień 

09.10.2020 zgodnie z poniższymi zmianami do SIWZ. 

 

4. Proszę o potwierdzenie iż limit 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia w pkt. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia ppkt .1) Dla sprzętu 

elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów -  odnosi się wyłącznie do pkt.1 Zakres 

ubezpieczenia ppkt. 1) działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, 

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

świadomego działania, graffiti), 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż limit 500 000 zł podany przy rozszerzeniu 

zakresu ubezpieczenia „ppkt 1) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów” 

odnosi się również do wymaganego zakresu ubezpieczenia „1) działanie człowieka, tj. m.in. 

niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez 

osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti)” z 

zastrzeżeniem osobnego limitu odpowiedzialaności dla ryzyka dewastacji i graffiti 

opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

Agnieszka Zalewska 


