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Wrocław, 18.11.2020 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w 

Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im Ks. 

Bronisława Markiewicza 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 180/2020/N/Brzozów 

 

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego 

Ośrodka Onkologicznego im Ks. Bronisława Markiewicza, na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do 

SIWZ zadane przez wykonawców: 

 

1. Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe 

Odpowiedź: Wykaz majątku do ubezpieczenia Zamawiający zawarł zgodnie z 

załącznikiem nr 10 do SIWZ Rejestr majątku. 
2. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i 

kanalizacyjne ? 

Odpowiedź: Nie. 
3. Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne ? 

Odpowiedź: Nie. 
4. Proszę o wykaz  najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach środków trwałych: 

nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wykaz zostanie udostępniony 

Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ.  
5. Prosimy o wykaz środków trwałych, informacji czy w wykazie znajduje się sprzęt 

elektroniczny. Jeśli tak prosimy o podziała na: stacjonarny sprzęt elektroniczny, 

przenośny sprzęt elektroniczny oraz przenośny sprzęt medyczny oraz stacjonarny sprzęt 

medyczny 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wykaz zostanie udostępniony 

Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. 
6. Prosimy o podział sprzętu elektronicznego medycznego na sprzęt medyczny przenośny i 

na sprzęt medyczny stacjonarny. 

Odpowiedź: Zgodnie z załączonymi wykazami. Wykaz zostanie udostępniony 

Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. 
7. Prosimy o informację czy w elektronice przenośnej są tablety, telefony komórkowe oraz 

aparaty fotograficzne. Jeżeli tak to prosimy o podanie ich wartości. 

Odpowiedź: Zgodnie z załączonymi wykazami. Wykaz zostanie udostępniony 

Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. 
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8. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej 

poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe 

pytanie.  
9. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt 

elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do 

sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju). 

Odpowiedź: Tak, pomieszczenia są wyposażone w gaśnice.  
10. Prośba o informację na temat zabezpieczenia sprzętu elektronicznego o wartości 

powyżej 1 mln zł w zakresie: 

a) czy urządzenia jak wyżej posiadają zabezpieczenia przepięciowe T1 i T2  

(dawne B i C), 

Odpowiedź: TAK 
b) czy urządzenia jak wyżej są zasilane przez UPS (jeżeli nie w całości to jaki 

procentowy udział urządzeń zasilanych jest przez UPS). 

Odpowiedź: Nie. 
11. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) 

oraz określenie tej wartości. 

Odpowiedź:  Z rejestru wartość najdroższego budynku 
12. Czy szpital to jedna lokalizacja ? Ile jest budynków w danej lokalizacji ? W jakiej 

odległości znajdują się od siebie ? 

Odpowiedź: Szpital to jedna lokalizacja. Wykaz budynków, zgodnie z załącznikiem 

nr 10 do SIWZ.  
13. Proszę podać wartość najdroższego budynku. 

Odpowiedź: Wartości budynków Zamawiający podaje w załączniku nr 10 do SIWZ 

Rejestr majątku.  
14. Proszę o przesłanie informacji dotyczącej podziału na strefy pożarowe dla budynku/ów. 

Odpowiedź: Zgodnie z załączonym plikiem Strefy pożarowe Szpitala. Załącznik 

zostanie przesłany Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o część poufną SIWZ.  
15. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany) ? 

Odpowiedź: Nie 
16. Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości 

tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są 

ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków 

nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na 

bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? 

Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie budynków 

niezużytkowanych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza budynków nieużytkowanych. 
17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego 

z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA ? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16. 
18. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej 

(tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne). 

Odpowiedź: NIE 
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19. Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze 

wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem 

przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja 

centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja 

wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu) 

Odpowiedź: Pawilon A rok budowy 1950 r. W ciągu ostatnich lat przeprowadzono 

kompleksowy remont oddziałów łóżkowych. Wymiana instalacji elektrycznej, sieci 

wod.-kan., instalacji CO,  Brak remontu w piwnicach.  
20. Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ?                              

Prosimy o podanie ich wartości. 

Odpowiedź: Nie.  
21. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie 

na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Odpowiedź: Tak. 
22. 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: Zamawiający potwierdza. 
23. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne 

przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji 

niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
24. Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego 

powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszar Szpitala obejmuje, 

gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia 

sygnalizujące pożar ? 

Odpowiedź: Zgodnie z załączonym plikiem Strefy pożarowe Szpitala. Załącznik 

zostanie przesłany Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o część poufną SIWZ. 
25. Prosimy o informację czy sygnał SSP jest połączony bezpośrednio z Państwową Strażą 

Pożarną. 

Odpowiedź: Systemu Sygnalizacji Pożaru nie jest połączony ( przekazywany) 

bezpośrednio do PSP. 
26. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu 

instalacji, m.in.: 

a) elektrycznej; 

b) odgromowej / piorunochronnej; 

c) wentylacyjnej; 

d) wod-kan, itp. 

oraz czy może je udostępnić Ubezpieczycielowi? 

      Odpowiedź: Tak. Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji.  
27. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie 

przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego). 
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Odpowiedź: Tak. 
28. Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, 

obchody, częstotliwość i ich ewidencja, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas 

archiwizacji zapisu. 

Odpowiedź: Monitoring zewnętrzny – czas archiwizacji zapisu 5 dni.  
29. Proszę o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce szkody, które nie 

zostały ujęte w załączniku do SIWZ z wykazem danych.  

Czy zostały założone rezerwy ? – dotyczy wszystkich ryzyk. 

       Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń           

       określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do 

poprzedniego 

      SIWZ  

Odpowiedź: W załączniku nr 11 Informacja do oceny ryzyka Zamawiający podaje 

pełną szkodowość. Zamawiający w ostatnich latach był ubezpieczony w podobnym 

zakresie do określonego w SIWZ. 
30. Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?  

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

Odpowiedź: Nie. 
32. Czy były szkody z  podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.  w 

miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat. 

Odpowiedź: Nie. 
33. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł dla ryzyk przepięć, pośredniego uderzenia 

pioruna, wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, natężenie, napięcie w sieci 

energetyczne lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
34. 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: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe 

pytanie.  
35. 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: Pawilon B, C, L.   
36. Czy Zamawiający w okresie 2019-2022 / w ciągu 3 najbliższych lat zamierza dokonać 

remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę 

podać których. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe 

pytanie. 
37. Czy Zamawiający planuje w okresie 2019-2022 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki 

? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie. 

Odpowiedź: Nie. 
38. Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej 

Odpowiedź: Brak. 
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39. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji 

sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ? 

Odpowiedź: Nie. 
40. Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla 

mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  
41. Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i 

gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania. 

Odpowiedź: Wszystkie tego typu materiały znajdują się w wydzielonych i 

zabezpieczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami strefach bezpieczeństwa 
42. Prosimy o zmniejszenie limitu katastrofy budowlanej do sumy 1 000 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
43. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 

w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% 

łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ.  
44. Proszę o dopisanie zapisu poniżej do klauzuli automatycznego ubezpieczenia 

składników majątku- Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego 

mienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ.  
45. Prosimy o przeniesienie klauzuli nadwyżkowej do katalogu klauzul fakultatywnych 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
46. Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli: 

a) kradzieży zwykłej na 5 000 zł w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem 

w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), z franszyzą 

redukcyjną 300 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
47. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższych 

ryzyk: 

1) Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, 

błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku 

celowego i świadomego działania). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

48. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem 

radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  
49. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi 

lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną 

ubezpieczeniową. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
50. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie 

(tzw. „cyber-ryzyka”). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
51. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzk Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody 

nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, 

erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, 

pękanie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, 

mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
52. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach 

topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 

przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 
53. Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ - 

potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU 

Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ 

mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ.  
 

Dotyczy: Pakiet II i III 

 

54. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość? 

Odpowiedź: Szkodowość sporządzono na dzień 01.08.2020 
55. W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec września 

2020, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan 

szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na aktualizację szkodowości. 

Zaktualizowany plik zostanie przesłany Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o 

udostępnienie części poufnej SIWZ. 
56. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o 

odpowiedź na poniższe pytania:  

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w 

zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?  W przypadku 

odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

Odpowiedź: Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w 

podobnym zakresie do określonego w SIWZ.  
b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W 

przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

Odpowiedź: Tak, wszystkie zgłoszone lokalizacje były objęte ochrona.  
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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 

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia był podobny do określonego w SIWZ.  
d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych 

umów? 

Odpowiedź: Franszyzy i udziały własne były podobne do określonego w 

SIWZ.  

57. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających  z 

podniesienia się wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  
58. 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.  
59. 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, 

czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania  

Odpowiedź: Tak. 
b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy 

wyspecjalizowana firma zewnętrzna. 

Odpowiedź: Firma zewnętrzna. 
60. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu: 

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, 

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe 

Odpowiedź: NIE 

61. 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: Wszystkie zabezpieczenia przepięciowe jakie są stosowane wynikają z 

obowiązujących norm i przepisów technicznych jakim podlega Zamawiający. 

 

62. 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 
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zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk „zakres 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, skażenia chemicznego lub 

biologicznego” 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 nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk 

bez żadnych wyłączeń. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie 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.” 

63. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją 

Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych 

od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę 

przedmiotów objętych ubezpieczeniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  
64. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie 

odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

65. 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. 

66. 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. 
67. 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: Nie. 
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68. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki 

nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich 

wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza budynków nieużytkowanych.  

69. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z 

eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o 

jakiej wartości? 

Odpowiedź: Nie.  

70. W przypadku, gdy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z 

eksploatacji , prosimy o wskazanie przyczyn wyłączenia mienia z eksploatacji. W jaki 

sposób zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 70.  

71. Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia o informację nt. roku budowy, konstrukcji dachu 

oraz ścian budynków zgłoszonych do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. 

72. 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: Nie. 

73. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego. 

Proponujemy 10.000.000 zł jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na 

wprowadzenie limitu w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do 

ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

74. 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 na dodanie zapisu. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ.  

75. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 

Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 

100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

76. 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. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 

500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 
77. Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony 

umowy postanawiają, że w przypadku, gdy  

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 

odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone 

w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona 

najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w 

danym rodzaju ubezpieczenia, lub  

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 

ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres 

polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub 

reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela 

reasekuracji na dotychczasowych warunkach, 

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres 

ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.  

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć 

negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres 

polisowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

78. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zakup 

pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (Suma Ubezpieczenia)? 

Odpowiedź: Nie.  

79. Czy zamawiający   w przypadku zgłoszenia   do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC 

pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża 

zgodę na renegocjację stawki AC? 

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

SIWZ.  

81. Prosimy o modyfikację zapisu: 

„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” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 
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82. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po 

szkodzie całkowitej na następującą treść: 

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: Zmawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu klauzuli. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  
83. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 

10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 
84. Prosimy o zmianę terminu składania ofert. Proponujemy 6.11.2020. 

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin otwarcia na 20.11.2020  
 

Dotyczy: Pakiet II  

 

85. Prosimy o przeniesienie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do katalogu 

klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o ograniczenie do jednokrotnego 

wznowienia limitów w danym roku polisowym. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

Pakiet I  i  II Zamówienia 

 

86.  Termin wykonania zamówienia 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na:  

od  dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021 r., ( 12 miesięcy ) 

jeżeli nie to czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia 

w poniższej treści: 

Klauzula wypowiedzenia umowy przez strony: 

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony  
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1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z 

zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego 

lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %  

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych 

rezerw na odszkodowania, odpowiednio:  

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy 

tego okresu ubezpieczenia  

- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego 

okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.  

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :  

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;  

-  przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie 

ubezpieczenia.  

- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka 

przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania 

zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli 

wypowiedzenia.  

 

87. Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń 

Prosimy o potwierdzenie, iż intencją 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.  

88. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Prosimy o podanie  do którego pakietu zamówienia odnoszą  zapisy dotyczące 

wariantowości oferty – pkt XVIII SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wariantowość oferty dotyczy Pakietu nr III.  

 

Szczegółowe warunki zamówienia 

 

89. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą 

 W przedmiocie i zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą prosimy o usunięcie zapisu „Do przedmiotu 

ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których 

mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”  

W przypadku braku zgody na usunięcie tego zapisu, prosimy o potwierdzenie iż zapis ten, 

nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z RMF z dnia 29.04.2019 roku w 
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sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U.  z 2019 r. poz. 866). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. 

Zamawiający potwierdza iż zapis ten, nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności 

wynikającej z RMF z dnia 29.04.2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U.  z 

2019 r. poz. 866). 
 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu prowadzenia 

działalności medycznej 

91. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia 

słów  „z tytułu prowadzenia działalności medycznej” słowami „z tytułu udzielania 

świadczeń zdrowotnych” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

92. W przedmiocie i zakresie ubezpieczenia prosimy o usunięcie zapisu „ 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.” oraz usunięcie w definicji 

wypadku ubezpieczeniowego zapisu „oraz naruszenie 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.  

 

93. W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie odpowiedzialności za 

naruszenie praw pacjenta prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w 

wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości  50 000,00zł na jeden i wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie limitu wysokości  50 000,00zł 

na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

94. Prosimy o wykreślenie postanowień rozszerzających ochronę ubezpieczeniową o ryzyka 

ekspozycji zawodowej – w tym zakażenie wirusem HIV i wirusów hepatotropowych 

powodujących WZW.  

W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie odpowiedzialności za w/w 

rozszerzenie prosimy o wprowadzenie łącznego limitu w wysokości  50 000,00zł na jeden i 

wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowień 

rozszerzających ochronę ubezpieczeniową o ryzyka ekspozycji zawodowej – w tym 

zakażenie wirusem HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW. 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu wysokości  50 000,00zł.  
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95. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dot. zapisów o udziale własnym oraz 

franszyzie integralnej: zamiast zapisu – udział własny – 5%,  

                                 - franszyza integralna – 1 000,00zł  

wprowadzenie zapisu - franszyza redukcyjna  w wysokości 5% nie mniej niż 1 000,00zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 

Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych (obowiązkowe i dobrowolne) 

96. 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: Nie. 

 

97. Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których 

przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?  

Odpowiedź: Tak. 

 

98. Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem 

ubezpieczonego: 

a. został zakażony SARS-CoV -2? 

Jeżeli TAK: 

- jaka ilość osób została zakażona? 182 

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością? Tak 

- jakie zostały wprowadzone procedury? Zgodnie z zał. procedury 

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / 

Covid-19 w przypadku wystąpienia objawów po kontakcie z Covid-19 

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu Test antygenowy 

 

b. zachorował na Covid-19? 

Jeżeli TAK: 

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 182 

- liczba osób wyzdrowiałych 159 

 

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.380 

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach. 150 
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99. Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego 

SARS-CoV -2 /Covid-19? 

Jeżeli TAK: 

 - łączna ilość pacjentów 238 

 - jakie zostały wprowadzone procedury? Zgodnie z zał. procedury 

- ilość pacjentów przyjętych  w związku wystąpieniem objawów. 260 

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych  powodów niż 

występowanie objawów 0 

100. 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: Nie odwołano.  

 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności i posiadanego mienia 

 

101. Z jakich ruchomości Zamawiający korzysta na podstawie najmu, leasingu,  

dzierżawy lub innej umowy użytkowania 

Odpowiedź: Obce oraz środki obrotowe – implanty; dzierżawa urządzeń 

laboratoryjnych.  

 

102. Z jakich nieruchomości Zamawiający korzysta na podstawie najmu, leasingu,  

dzierżawy lub innej umowy użytkowania 

Odpowiedź: Budynki Szpitala – nieodpłatne użytkowanie.  

 

103. Jakie mienie ruchome powierzone jest Zamawiającemu, w celu wykonania obróbki, 

naprawy, czyszczenia lub innej usługi o podobnym charakterze 

Odpowiedź: Brak takiego mienia. 

 

 

104. Czy  Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód 

związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym 

ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą; jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o potwierdzenie, że 

rozszerzenie  zakresu odpowiedzialności o szkody związane z naruszeniem dóbr 

osobistych dotyczy wyłącznie życia i zdrowia 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający potwierdza że rozszerzenie  

zakresu odpowiedzialności o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych dotyczy 

wyłącznie życia i zdrowia. 
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105. Jaki zakres prac Zamawiający przewiduje powierzać podwykonawcom;  czy 

Zamawiający korzysta ze stałych podwykonawców, czy Zamawiający wymaga od 

podwykonawców przedstawienia polisy ubezpieczenia OC 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie. 

Zamawiający wymaga od wykonawców przedstawienia polisy OC. 

 

 

106. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody w środowisku naturalnym 

dotyczy szkód powstałych w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do 

powietrza, wody lub gruntu oraz kosztów związanych z usunięciem, oczyszczeniem i 

utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

 

107. Czy  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie  franszyzy redukcyjnej w 

wysokości 500,00 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

108. Prosimy o przekazanie wykazu (z podaniem sum ubezpieczenia i roku produkcji) 

sprzętu elektronicznego medycznego,  który ma zostać objęty ochroną w ramach 

ubezpieczenia mienia od  wszystkich ryzyk 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wykaz zostanie udostępniony Wykonawcom, 

którzy pobrali wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ.  

 

 

109. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia maszyn w zakresie 

szkód mechanicznych i elektrycznych i ubezpieczenie w ramach ubezpieczenia maszyn 

od uszkodzeń; jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o przekazanie wykazu 

maszyn, które mają być ubezpieczone w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich 

ryzyk w zakresie szkód mechanicznych i elektrycznych   ( z podaniem wartości oraz 

roku produkcji) oraz obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli szkód 

elektrycznych na 50 000,00zł, w zakresie ryzyka przetężenia na 50 000,00zł oraz w 

zakresie  sprzętu elektronicznego (w tym przenośnego), maszyny, urządzenia, aparaty 

od szkód mechanicznych na 50 000,00zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

 

110. Czy wśród sprzętu elektronicznego  obejmowanego ochroną w ramach ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk znajdują się endoskopy oraz urządzenia do terapii 

dożylnej? Jeśli tak to Zmawiający wyraża zgodę na  włączenie klauzul w brzmieniu: 
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Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej  

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia , iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 

powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod 

następującymi warunkami: 

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do 

zachowania urządzenia w należytym stanie, 

 przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie  kiedy 

przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,  

przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, 

mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli Ubezpieczenie 

endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej. Niniejsza  odpowiedź modyfikuje 

zapisy w SIWZ.  

 

 

111. czy wśród sprzętu elektronicznego  obejmowanego ochroną w ramach ubezpieczenia 

mienia od  wszystkich ryzyk znajdują się urządzenia do jądrowego rezonansu 

magnetycznego?  Jeśli tak to czy  Zamawiający wyraża zgodę dla tego sprzętu  na 

włączenie klauzuli  w brzmieniu: 

 

Klauzula  - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego  

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach 

do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta 

została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące 

takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu poniższego zapisu : 

Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub 

warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach 

konserwacji; takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, 

taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i 

obrazu, tarcze siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze 

oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, 

głowica fal udarowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz 

wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.: wiertła, frezy. 

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy 

pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w 

ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. 

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są 

tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem 

wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty  

podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia” 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli Urządzenia do 

jądrowego rezonansu magnetycznego. Niniejsza  odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

 

112. Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie  do ubezpieczenia klauzuli w brzmieniu: 

 

 Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność 

Ubezpieczyciel za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka 

na następujących warunkach:  

-          przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem 

oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak 

samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, 

-          przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka 

wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu 

wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 

1  

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b). 

 

Tabela nr 1 

 

a) Oznaczenie lamp  

(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)  

Zmniejszenie odszkodowania 

po okresie 

użytkowania 

miesięczny 

współczynnik 

         Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 

         Lampy laserowe (poza medycyną) 

 

6 miesięcy 

 

5,5 % 

         Lampy rentgenowskie-anodowe  - w 

szpitalach, oddziałach radiologicznych,  

         Lampy laserowe (w medycynie), 

         Lampy elektronopromieniowa (CRT) w 

zapisie FOTO- (poza medycyną) 

         Lampy analizujące (poza medycyną) 

         Tyratrony (w medycynie) 

 

 

 

 

12 miesięcy 

 

 

 

 

 

3,0 % 

 

         Lampy kineskopowe (poza medycyną) 

         Lampy wysokiej częstotliwości (poza 

medycyną) 

 

18 miesięcy 

 

2,5 % 

         Rentgeny-lampy anodowe przy częściach 

rentgenologicznych (w medycynie ) 

         Inne lampy projektowe (w medycynie) 

         Lampy pamięciowe (poza medycyną) 

         Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

 

 

24 miesiące 

 

 

2,0 % 

         Lampy regulacyjne / stabilizujące (w 

medycynie) 

         Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz 
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(w medycynie) 

         Lampy analizujące / Kineskopy (w 

medycynie) 

         Lampy akceleratora liniowego (w 

medycynie) 

24 miesiące 1,5 % 

 

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 

okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. 

 

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp 

płaskich  w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o 

stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem: 

                                                       P       x        100 

                                                       PG  x  X  x  Y 

gdzie: 

P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej 

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 udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę 

włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, 

X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  producenta 

dla lamp danego rodzaju: 

 a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta   współczynnik 1; 

 b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie  

      więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji               współczynnik 

0,75; 

 c) lampy nie posiadające gwarancji producenta                        

współczynnik 0,30: 

Y  =    współczynnik likwidacyjny 

a)  lampy rentgenowskie               współczynnik    2 

b)   lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie            współczynnik    3. 

 

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują 

indywidualne warunki udzielonej gwarancji. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli Ubezpieczenie lamp od 

wszystkich ryzyk. Niniejsza  odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

113. Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie  do ubezpieczenia klauzuli w brzmieniu: 

 

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących  (bębny selenowe) 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych 
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ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciel rozszerzona zostaje 

o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. 

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: 

w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem 

oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, w przypadku 

szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa 

będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, 

wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania 

szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego 

urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na włączenie klauzuli Ubezpieczenie 

nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących  (bębny selenowe)ryzyk. Niniejsza  

odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

114. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony od kradzieży z 

włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji środków obrotowych mienia, niskocennego 

i  mienia, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, 

dzierżawy lub innej umowy użytkowania, gdyż mienie to nie jest wymienione w rejestrze 

majątku (Załącznik Nr 10 do SIWZ)  

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

115. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla sprzętu 

elektronicznego medycznego  o wartości 

powyżej 100 000,00zł  franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000,00zł;  w pozostałym 

zakresie  i dla pozostałego mienia franszyzy redukcyjnej w wysokości  500,00zł  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   

 

116. czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia klauzuli 

wyłączającej ryzyka cybernetyczne w brzmieniu: 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek 

klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie 

odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym 

zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek 

powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub 

inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub 

innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane 

elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie 

wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, 

obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy 

w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od 

jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w 

dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 
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Przy czym za: 

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 

komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 

elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie 

sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do 

przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź 

kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub 

kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu 

lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, 

„robaki” i „bomby czasowe i logiczne” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

 

 

Klauzule dodatkowe 

 

117. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli wznowienia limitów 

po powstaniu szkody, że w przypadku powstania szkody limity, sumy ubezpieczenia 

uwzględnione w polisie zostaną wznowione jednokrotnie  w pojedynczym okresie 

rozliczeniowym oraz doprecyzowanie, że klauzula nie dotyczy ryzyka kradzieży 

zwykłej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

 

118. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli automatycznego 

pokrycia, że wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 15 % 

łącznej wartości ubezpieczonego mienia. 

oraz  

czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującej zapisu o  terminie zgłaszania 

wzrostu wartości mienia:  

„Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 

20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia” 

oraz  

czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującej zasady rozliczenia 

dodatkowej składki z tytułu wzrostu wartości mienia: 

 

„dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na 

następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres 

świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po zakończeniu każdego 

okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w 

danym okresie (rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.”  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% 

łącznej sumy ubezpieczenia. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o  
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terminie zgłaszania wzrostu wartości mienia oraz zasady rozliczenia dodatkowej 

składki z tytułu wzrostu wartości mienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

119.  Czy Zamawiający wyraża zgodę , by zakres ochrony w ramach  klauzuli  szkód 

powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych  obejmował 

wyłącznie prace, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę  

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

120. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli rzeczoznawców, że 

zatrudnienie rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych będzie uzgodnione 

i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

 

121. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli obiegu dokumentów, 

że podane ilości dni dotyczą dni roboczych 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

 

122.Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli automatycznego 

pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ, że zgłoszenie do ubezpieczenia 

tego majątku nastąpi najpóźniej do 31.01.2021r. 

 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

 

 

Informacje do oceny ryzyka 

123. Prosimy o podanie, które budynki nie posiadają pozwolenia na użytkowanie 

wraz z określeniem przyczyny 

Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie 

na użytkowanie.  

 

124. Prosimy o uzupełnienie  brakujących informacji zawartych w Załączniku  nr 

11 do  str. 9-11 

Odpowiedź: Zamawiający podał wszystkie  dane zgodnie z posiadaną wiedzą.  

 

125. Prosimy o podanie pełnej wartości szkody z dnia 30.06.2019 (wraz z 

podaniem przyczyny szkody), z której wypłacono  odszkodowanie  z ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk do wysokości  obowiązującego limitu tj. 100 000,00zł 

Odpowiedź: Wartość szkody z dnia 30.06.2020 wynosi 100 000 zł. Przyczyna 

szkody działanie człowieka -błędy ludzkie.  
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126. Prosimy o podanie przyczyny szkody  z dnia 11.02.2019 z ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk, z której wypłacono odszkodowanie w wysokości 

4 557,15zł 

Odpowiedź: Przyczyna szkody działanie człowieka -błędy ludzkie. 

 

127. Prosimy o podanie przyczyny szkody z ubezpieczenia OC podmiotu 

leczniczego z dnia 16.10.2013, na którą utworzono rezerwę w wysokości 

41 095,41zł  

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z przyjętym schematem podaje szkodowość za 

ostatnie 5 lat tj. od 2015 roku.  

 

128. Prosimy o podanie przyczyny szkód wypłaconych z ubezpieczenia OC 

podmiotu leczniczego w wysokości:  209 676,65zł w roku 2019, 91 208,95zł w roku 

2018, 185 717,25zł  w roku 2017, 145 610,70zł w roku 2016 i 207 217,00zł w roku 

2015 

Odpowiedź: Zgodnie z podaną szkodowością w Informacji do oceny ryzyka.  

 

 

Pakiet III Zamówienia 

 

129. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu: 

 z 

„zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie 

w całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). W przypadku 

pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karetek pogotowia) ich 

wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego 

przeznaczenia, w tym wyposażenie zamontowane na stałe oraz nosze. Ubezpieczyciel 

akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i w trakcie likwidacji szkody 

będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez uwzględnienia i potrącania 

amortyzacji oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia)” 

 na  

„zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie 

w całym okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). W przypadku 

pojazdów specjalistycznych (zwłaszcza pojazdów sanitarnych i karetek pogotowia) ich 

wartość uwzględnia dokonane modyfikacje dostosowujące dany pojazd do specjalistycznego 

przeznaczenia, w tym wyposażenie zamontowane na stałe oraz nosze. Wyposażenie to 

winno być wyszczególnione we wniosku do polisy oraz uwzględnione w sumie 

ubezpieczenia. Ubezpieczyciel akceptuje podane wartości pojazdów jako wartości rynkowe i 

w trakcie likwidacji szkody będzie wypłacał odszkodowanie do tych wartości bez 

uwzględnienia i potrącania amortyzacji  (po przedłożeniu kompletu rachunków za naprawę 

oraz części) oraz zużycia eksploatacyjnego itp. (za wyjątkiem ogumienia i elementów 

układu wydechowego)” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ. 
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130. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację 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. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do 

naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty 

odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty 

poniesione z tytułu naprawy 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. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić 

do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty 

odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty 

poniesione z tytułu naprawy szkody” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

 

131. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie do klauzul fakultatywnych, 

wykreślenie lub zmianę treści klauzuli Rzeczoznawców 

 z 

„Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 

Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych 

poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia 

zakresu i rozmiaru szkody. Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia” 

 na  

„Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową 

konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z 

ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W 

przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie 

wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

132. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli likwidacji szkód 

częściowych w wariancie serwisowym 

 z 

„Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie 

serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za 

roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie 
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województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. 

Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku 

oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela.” 

 na  

„Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie 

serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za 

roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie 

województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. 

Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku 

oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela. 

Uznanie części oryginalnych wyłącznie po udokumentowania naprawy fakturami. 

Rozliczenie kosztorysowe wyłącznie na podstawie kosztorysu Ubezpieczyciela bazującego 

na częściach alternatywnych lub oryginalnych z uwzględnieniem amortyzacji.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

 

133. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzul współdziałania przy zbyciu 

pojazdu po szkodzie całkowitej 

 z 

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej  

ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności  

zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie. Cena zbycia 

pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość 

pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po 

szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego.” 

 

 na 

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej 

ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności 

zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie. Cena zbycia 

pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość 

pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po 

szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego. W przypadku braku 

akceptacji oferty przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel nie zmieni wartości pozostałości 

pojazdu na niższą wartość wynikającą z systemów eksperckich.”  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

 

134. Prosimy o informację czy pojazd marki VW Crafter nr rej. RBR05065 jest to 

„karetka”. 

Odpowiedź: Tak.  
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135. W związku z koniecznością przygotowania oferty z uwzględnieniem uzyskanych od 

Państwa wyjaśnień, co do treści specyfikacji, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu 

składania ofert do dnia 09.11.2020r. do godz. 13:00 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 

dzień 20.11. 2020 r.  

 

136. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie 

będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia 

oraz wyłączenia odpowiedzialności.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

137. Prosimy o zimne zapisu w pozycji zakres ubezpieczenia AR:  

z: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 

przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 

przyczyny.”  

na: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź 

utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od 

Ubezpieczającego przyczyny.”  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

137. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy 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. 

138. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania 

człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

139. Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli 

tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z 

franszyzami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.  

Odpowiedź: Nie.  
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140. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają oraz 

posiadają aktualne przeglądy i badania.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

141. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich 

instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, w 

przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego 

warunku.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

142. Dla poniższych ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu 300 tyś PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia:  

„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),  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limity w wysokość 20% 

łącznej sumy ubezpieczenia. 

 

143. Dla klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 

20% sumy ubezpieczenia zgłoszonego majątku.  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limity w wysokość 20% 

łącznej sumy ubezpieczenia.  

 

143. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie 

będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia 

oraz wyłączenia odpowiedzialności.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

145.. Prosimy o zimne zapisu w pozycji zakres ubezpieczenia AR:  

z: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 

przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 

przyczyny.”  
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na: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź 

utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od 

Ubezpieczającego przyczyny.”  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zapisu. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ.  

146.. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy 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. 

147. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania 

człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

148. Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak 

proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z franszyzami i 

udziałem własnym jeżeli takowy występował.  

Odpowiedź: Nie. 

149. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają oraz posiadają 

aktualne przeglądy i badania.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

150. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich 

instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, w 

przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego 

warunku.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłaszane do 

ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z 

przepisów prawa. 

151. Dla poniższych ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu 300 tyś PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia:  

„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),  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limity w wysokość 20% 

łącznej sumy ubezpieczenia. 

152. Dla klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 

20% sumy ubezpieczenia zgłoszonego majątku.  
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limity w wysokość 20% 

łącznej sumy ubezpieczenia. 

 

Zmianie ulega termin składania ofert: 

 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 24.11.2020 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: 

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.  

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Marek Stańko 

 


