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Wrocław, 10.11.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia  

Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIA  

DO SIWZ NR 210/2020/N/Kępno 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kępnie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers 
S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców, informuje o 
następujących zmianach w SIWZ oraz podaje wyjaśnienia do SIWZ: 

Pytanie 1
Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie 
zapisu:  
„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do 
limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania 
umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w 
okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 2  
Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości   5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub 
innego akceptowanego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 3 
Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?  
Odpowiedź: Nie. 

Pytanie 4 
Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat. 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5
Czy były szkody z  podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.  w 
miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat. 
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Odpowiedź: W okresie ostatnich 3 lat nie było takich szkód.

Pytanie 6 

Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, 
jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość. 
Odpowiedź: Rozbudowa wraz przebudową Szpitala (oddział OAiIT, Poł-Gin) ponad 

9 600 000,00 budowa nowego pawilonu ośrodka leczniczo- rehabilitacyjnego ok 10 500 

000 złotych   

Pytanie 7

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje 
budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, 
czy jest tam prowadzona działalność ? 
Odpowiedź: Obecnie jest „ucyfrawianana” pracownia rentgenowska. Obecnie do 

końca br. Szpital korzysta z wynajętego mobilnego RTG 

Pytanie 8

Czy Zamawiający w okresie 2021-2023 / w ciągu 3 najbliższych lat zamierza dokonać 
remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę 
podać których. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6. 

Pytanie 9 
Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? 
Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie
Odpowiedź: Nie. 

Pytanie 10 

Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane doubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i 
kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od 
ubezpieczonych budynków.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

Pytanie 11 

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód w brzmieniu: 
"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 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 
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fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej 
kradzieżą."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 12 

Prosimy o podanie PML  
Odpowiedź: Najdroższy budynek: 9 798 514,59 zł. Zamawiający nie jest w stanie 

wyodrębnić sprzętu. Wykaz sprzętu zgodnie z rejestrem majątku stanowiącym 

załącznik do SIWZ. 

Pytanie 13

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: Są dwie strefy pożarowe. 

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane doubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i 
kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od 
ubezpieczonych budynków.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

Pytanie 15

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł w dodatkowym rozszerzeniu o 
szkody w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia   
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 

zł w dodatkowym rozszerzeniu o szkody w lampach w urządzeniach zgłoszonych do 

ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Pytanie 16

Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści 
,,Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i 
laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.  
Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i 
medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.  
Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach 
rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i 
medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość 
odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych 
zasad. 
Odszkodowania za szkody powstałe:  

1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z 
zasadami poniżej: 
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sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia 
sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla 
sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według 
wartości rzeczywistej 

2) z innych przyczyn, 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 5,50%

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 
fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) 12 miesięcy 3,00%

b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 
(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach 
lub radiologicznych (tomografia 
komputerowa patrz b) 

12 miesięcy 3,00%

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 
fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) 12 miesięcy 3,00%

Termokatodowe lampy elektronowe 
gazowane (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00%

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości 
(sprzęt niemedyczny) 18 miesięcy 2,50%

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 
(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej 
(tomografia komputerowa: patrz b) 

24 miesiące 2,00%

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 24 miesiące 2,00%
Lampy pamięciowe 24 miesiące 2,00%
Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie 
(tomografia komputerowa patrz: b) 24 miesiące 1,50%

Rentgenowskie lampy powiększające 24 miesiące 1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne 
(sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,50%

Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,50%
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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, 
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 nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności. Zamawiający wyraża zgodę na deprecjację zgodnie z algorytmem. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.  

Pytanie 20 
Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i 
osocza)  są przechowywane w urządzeniach chłodniczych. Prosimy również o podanie 
wartości przechowywanej krwi i osocza. 
Odpowiedź: Żywność. Średnia wartość krwi i osocza ok 6 tyś. zł   

Pytanie 21 
Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach 
topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Marek Kopecki 


