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Wrocław, 12-11-2020 r. 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego  

na usługę ubezpieczenia 

Szpitala  Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIA  

DO SIWZ NR 196/2020/N/JAROCIN 

 

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala  Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o., 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.  

Prosimy o podanie PML, czyli największej wartości mienia (nieruchomości i ruchomości) w 

jednej lokalizacji lub w jednej strefie pożarowej. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że największa wartość mienia mieści się w  

lokalizacji Jarocin, ul. Szpitalna 1. Wysokość PML szacuje się na ok. 25 000 000 zł. 

 

Pytanie 2.  

Prosimy o podanie czy teren szpitala jest podzielony na strefy pożarowe. Jeśli tak, prosimy o 

podanie liczby stref oraz wartości mienia w największej strefie (budynek + środki trwałe + 

ruchomości pozostałe). 

Odpowiedź: Zamawiający podaje podział stref pożarowych: 

- budynek główny szpitala – 13 stref pożarowych 

- budynek administracji – 1 strefa pożarowa 

- budynek fizjoterapii i kostnica – 1 strefa pożarowa 

- budynek kotłowni i pralni – 1 strefa 

Zamawiający na ten moment nie ma możliwości udzielenia bardziej szczegółowych 

informacji. 

 

Pytanie 3.  

Proszę o informację czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, 

jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 
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Pytanie 4.  

Prosimy o wyjaśnienie. W wykazie mienia nie ma sprzętu przenośnego, natomiast na str. 14 

Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowe Warunki Zamówienia jest informacja o 

Dodatkowych warunkach ubezpieczenia sprzętu przenośnego i tam jest mowa o telefonach 

komórkowych. Czy te warunki dodatkowe mają dotyczyć tylko sprzętu przenośnego w 

karetkach.  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy tylko sprzętu przenośnego w 

karetkach. Wykaz majątku został poprawiony. Poprawiony załącznik nr 10 do SIWZ 

zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części 

poufnej.  

 

Pytanie 5.  

Prosimy o obniżenie limitu do 5.000,00zł w klauzuli nr 12. Klauzula samolikwidacji małych 

szkód.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 6.  

Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny. 

Jeśli tak, prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego i oddzielnie dla 

sprzętu elektronicznego medycznego.  

Odpowiedź: Tak. Zamawiający nie ma możliwości podania dokładnych wartości. 

 

Pytanie 7.  

Prosimy o wprowadzenie limitu 5.000,00 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej w mieniu 

znajdującym się w kartkach ( str. 13, Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowe Warunki 

Zamówienia). 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36. 

 

Pytanie 8.  

Prosimy o wprowadzenie limitu 100.000,00 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego 

do ubezpieczenia Lamp w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia (str. 15, Załącznik nr 

1 do SIWZ, Szczegółowe Warunki Zamówienia). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości  

200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
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Pytanie 9.  

Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej 

poziomu gruntu? Jak jest wartość tego mienia ?  

Odpowiedź: Nie jest składowane żadne mienie o znaczącej wartości  

 

Pytanie 10.  

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: W głównej serwerowni szpitala znajduje się urządzenie gaśnicze śniegowe 

– 2kg Co2 

 

Pytanie 11.  

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w 

wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia max 1 000 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Klauzuli 

automatycznego pokrycia limitu w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 12.  

Czy Zamawiający posiada budynki, które znajdują się pod nadzorem konserwatora 

zabytków ? Jeśli tak to które.  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada w/w mienia. 

 

Pytanie 13.  

Prosimy o wyjaśnienie. W Załączniku nr 10 do SIWZ w wykazie Sprzętu elektronicznego 

od wszystkich ryzyk w pozycji 16 i 17 jest wymieniony TABLET jak sprzęt stacjonarny. 

Czy to ma być sprzęt stacjonarny czy jest błąd.    

Odpowiedź: Tablet jest przypisany do jednej lokalizacji – karetka, Zamawiający 

zmienia kwalifikację tabletów na sprzęt przenośny. Poprawiony załącznik nr 10 do 

SIWZ zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie 

części poufnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 14.  

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód w 

wysokości 10 000 zł.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 15.  

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje i urządzenia podziemne stanowiące przedmiot 

ubezpieczenia znajdują się w odległości do 300 m od ścian ubezpieczonych budynków. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 16.   

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 01.01.2021 r. 

– 31.12.2021 r.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 17.  

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania czy Zamawiający wyraża zgodę 
na wprowadzenie do projektu umowy klauzuli wypowiedzenia w treści: 

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony  

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. 

 

Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych (obowiązkowe i dobrowolne) 

 

Pytanie 18.  

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? 
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Odpowiedź: Od dnia 05.11.2020 r. szpital posiada 22 łóżka covidowe w tym 

respiratorowe i 4 obserwacyjne dla pacjentów podejrzanych o zakażenia SARS-CoV-2. 

 

Pytanie 19.  

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

pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?  

Odpowiedź: Zamawiający posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których 

przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19. 

 

Pytanie 20.  

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego: 

a. został zakażony SARS-CoV -2? 

Jeżeli TAK: 

- jaka ilość osób została zakażona? 

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością? 

- jakie zostały wprowadzone procedury? 

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu 

odpowiedź: Ilość osób kadry, jeżeli chodzi o zakażenia to częściowo z wykonywaniem 

świadczeń, a częściowo zakażenia niezidentyfikowane  

Badania personelu Zamawiający stosuje w dochodzeniach epidemicznych lub w 

przypadku objawów personelu i jeżeli personel nie zastosował odpowiednich środków 

do wykonanych procedur przy pacjentach. 

Zamawiający wykonuje badania – testy  na obecność RNA SARS COV-2, w przypadku 

objawów testy antygenowe   drugiej generacji abota. 

b. zachorował na Covid-19? 

Jeżeli TAK: 

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 

- liczba osób wyzdrowiałych 

Odpowiedź:  
- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 – 19  

- liczba osób wyzdrowiałych – 14  

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub 

chorych na Covid-19? 

Jeżeli TAK: 

- łączna ilość osób w kwarantannie. 

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.  

Odpowiedź:  
- łączna ilość osób w kwarantannie – 64  

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach – 53  
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Pytanie 21.  

Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego 

SARS-CoV -2 /Covid-19? 

Jeżeli TAK: 

- łączna ilość pacjentów 

- jakie zostały wprowadzone procedury? 

- ilość pacjentów przyjętych  w związku wystąpieniem objawów.  

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

odpowiedź: Do dnia 06.11.2020 zakażonych SARS COV – 169/ pacjentów przyjętych z 

podejrzeniem – 704. Zostały wdrożone procedury izolacji, kto wymagał hospitalizacji 

został przekazany do szpitali posiadające łóżka covidowe. 

 

Pytanie 22.  

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:  
Ortopedia: 

1. Odwołanych- 0% 

2. Przesuniętych – 100% 

Ginekologia: 

1. Odwołanych – 100% 

2. Przesuniętych – 25% 

Chirurgia: 

1. Odwołanych – 100% 

2. Przesuniętych – 50% 

 

Ubezpieczenie OC ogólne (działalność pozamedyczna) 

 

Pytanie 23.  

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i 

zakażeń.  
Odpowiedź: Dla ubezpieczenia OC ogólnej (działalność pozamedyczna) Zamawiający 

nie wnosił o rozszerzenie ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń. 

 

Pytanie 24.  

W przypadku brak zgody na wykreślenie wnosimy o dodanie do zapisu zastrzeżenia, iż 
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zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 23. 

 

Pytanie 25.  

W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego to wnosimy o wprowadzenie limitu 

na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do podlimitu w 

wysokości do 25% sumy gwarancyjnej jednak nie więcej niż  200 tys. zł na jedne i 

wszystkie wypadki. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 23. 

 

Pytanie 26.  

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu „Zakres odpowiedzialności Zakładu 

Ubezpieczeń zawiera ponadto następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody: związane z 

naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
Limit: 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

lub w przypadku braku akceptacji wykreślenia zapisu, prosimy o doprecyzowanie, iż za 

naruszenie dóbr osobistych uważa się tylko życie i zdrowie poszkodowanego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia tego zapisu i nie akceptuje 

proponowanego doprecyzowania. 

 

Ubezpieczenie mienia (Pakiet II) 

 

Pytanie 27.  

Prosimy o podanie szczegółowych informacji o konstrukcji budynku (ściany, dach, pokrycie 

dachu). 

Odpowiedź:  
Ściany zewnętrzne zespolone – murowane z cegły pełnej lub pustaka ceramicznego 

Ściany usztywniające – żelbetonowe wylewane monolityczne 

Strony – żelbetowe, monolityczne 

Stropodachy – tradycyjne, wentylowane, izolowane termicznie wełną mineralną 

Pokrycie dachu – papa termozgrzewalne 

 

Pytanie 28.  

Jaki jest zakres obejmowania systemem sygnalizacji pożaru (całość czy może tylko część 
pomieszczeń, a jeśli tak to których)? 

Odpowiedź:  
System sygnalizacji pożaru obejmuje: 

- blok diagnostyczno – zabiegowy 
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- rozbudowa i nadbudowa etap I  

- rozbudowa i nadbudowa etap II 

System sygnalizacji pożaru nie obejmuje historycznie najstarszej części budynku 

szpitala. 

 

Pytanie 29.  

Gdzie położona jest centrala SSP i gdzie przekierowany jest sygnał (czy do PSP)? 

Odpowiedź: Centrala SSP jest położona w konsoli w holu głównym. Sygnał nie jest 

automatycznie przekierowany do PSP. 

 

Pytanie 30.  

Czy Zamawiający posiada aktualne badania rezystancji osłon obwodów elektrycznych? 

Odpowiedź: Pomiary elektryczne są wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego. 

 

Pytanie 31.  

Czy Zamawiający posiada aktualne badania sprawności gaśnic, hydrantów, systemu 

sygnalizacji pożaru?  

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 

 

Pytanie 32.  

Czy od roku 1997 do chwili obecnej miała miejsce powódź w lokalizacjach będących 

przedmiotem postepowania przetargowego? 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 

 

Pytanie 33.  

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów punktu: 

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:”  

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

„ppkt 3) Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 34.  

Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu mienia od ognia i 

innych żywiołów, ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka 

dewastacji w wysokości 500,00 PLN oraz w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych 

od stłuczenia w wysokości 200,00 PLN. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 35.  

Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu sprzętu 

elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – dla sprzętu stacjonarnego: 300,00 PLN, dla 

sprzętu przenośnego: 15%, nie mniej niż 300,00 PLN, dla zwiększonych kosztów 

działalności: proporcjonalnych: 2 dni, nieproporcjonalnych: 1 000,00 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 36.  

Prosimy o zmniejszenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5 000,00 PLN na 

jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Limit ten byłby wspólny dla 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzy i  mienia od kradzieży z 

włamaniem i rabunku. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 37.  

Prosimy o usunięcie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej 

brutto lub zmniejszenie limitu dla tej klauzuli do 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 38.  

Prosimy o zgodę na wprowadzenie w klauzuli technologicznej limitu odpowiedzialności w 

wysokości 50 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Dotyczy: Pakiet II  

 

Pytanie 39. 

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona na dzień  

22-09-2020 r. 

 

Pytanie 40. 

W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec września 2020 

prosimy o aktualizację danych szkodowych.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona pod koniec 

września 2020. 
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Pytanie 41. 

Prosimy o podanie za jaki dokładnie okres została sporządzona szkodowość.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość w zakresie zadań Pakietu II 

została przygotowana za 3 ostatnie lata ubezpieczenia. 

 

Pytanie 42. 

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 (co najmniej) w 

zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ 

b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku 

odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

Odpowiedź: Wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną 
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 ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do 

określonego w SIWZ 

d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do dotychczasowych umów mają zastosowanie 

franszyzy integralne w zakresie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia w 

wysokości 50 zł, oraz mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka 

dewastacji w wysokości 300 zł. 

 

Pytanie 43. 

Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak 

prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie 

zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne 

Zamawiającego po takich szkodach. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do 

ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły żadne szkody powodziowe ani nie występuje 

zagrożenie powodziowe/podtopieniami. 

 

Pytanie 44. 

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane 
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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: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych 

do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły żadne szkody spowodowane 

podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite 

opady atmosferyczne). 

 

Pytanie 45. 

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: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 46. 

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko kradzieży zwykłej ograniczone jest limitem wskazanym 

w SIWZ (10.000 zł) również w odniesieniu do mienia znajdującego się w karetkach jako 

wyposażenie dodatkowe. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem wprowadzenia limitu zgodnie z 

odpowiedzią na pytanie nr 36.  

 

Pytanie 47. 

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: Zamawiający informuje, że lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt 
elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe, odgromowe, oraz posiadają dodatkowe/ awaryjne źródła 

zasilania. 

b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma 

zewnętrzna. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że konserwacją sprzętu zajmują się firmy 

zewnętrzne.  

 

Pytanie 48. 

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu: 

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny zgłoszony do 

ubezpieczenia nie znajduje się w pomieszczeniu o zwiększonym zagrożeniu działania 

wody. 

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny zgłoszony do 

ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu wyposażonym w gaśnice proszkowe i 

śniegowe. 

 

Pytanie 49. 

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: Zamawiający informuje, że zastosowano zabezpieczenia przepięciowe w 

rozdzielni głównej i rozdzielniach oddziałowych. 

 

Pytanie 50. 

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje 

szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o 

wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 51. 

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie: 

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 zakres opisany 

powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od 

ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum 

wymienionych poniżej ryzyk:”  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, 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: Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją objęcie zakresem 

ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń. Zamawiający dodaje do opisu zakresu 
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ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów następujące zdanie: 

„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.” 

Niniejsza odpowiedź modyfikuję treść SIWZ. 

 

Pytanie 52. 

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 zakres opisany 

powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego 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,  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: Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją objęcie zakresem 

ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń. Zamawiający dodaje do opisu zakresu 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk następujące zdanie: 

„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.” 

Niniejsza odpowiedź modyfikuję treść SIWZ. 

 

Pytanie 53. 

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. 

 

Pytanie 54. 

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. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 55. 

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 informuje, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w 

SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń. 

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z 

których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to 

automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.  

Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres 

ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania. 

 

Pytanie 56. 

Zapis w pkt XXVII SIWZ, zwłaszcza w zakresie zmian dotyczących zakresu działalności – 

prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie opisanych zmian każdorazowo wymaga zgody 

obu stron (dotyczy również zapisów we wzorze Umowy). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  

 

Pytanie 57. 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 
miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 

odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit 

określony zapisami SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 58. 

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 zgłasza do ubezpieczenia budynek nieużytkowany: budynek 

pogotowia przy ul. Śródmiejska 33 o wartości 106.076,94 zł 

 

Pytanie 59. 

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: Zamawiający nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia 
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wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle. 

 

Pytanie 60. 

Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki wraz z wyposażeniem stanowią jeden kompleks? 

Jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków z uwzględnieniem mienia w 

nich się znajdującego? 

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia trzy lokalizacje. Maksymalna 

wartość budynku/kompleksu budynków z uwzględnieniem mienia w nich się 
znajdującego zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 

 

Pytanie 61. 

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 dodaje powyższe zastrzeżenie do Klauzuli zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

Pytanie 62. 

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie kwotowego limitu 

odpowiedzialności. Proponujemy 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11. 

 

Pytanie 63. 

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – 

prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego. Proponujemy 200.000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 64. 

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł lub 

innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38. 

 

Pytanie 65. 

W odniesieniu do klauzuli kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni 

wolne prosimy o dodanie zapisu: „pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku 

ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą Wykonawca przyjął odpowiedzialność na 

podstawie zawartej umowy ubezpieczenia”. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 66. 

W odniesieniu do klauzuli zastąpienia i części zamiennych prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności- proponujemy 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 

zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 67. 

Klauzula poszukiwania przyczyn szkody - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 

50.000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 

zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 68. 

Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk w następującej 

treści: 

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela 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 
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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 (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 
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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. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 69. 

W zakresie ubezpieczenia endoskopów, prosimy o zastosowanie klauzuli w następującej 

treści: 

Klauzula ubezpieczenia endoskopów 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy 

ubezpieczenia ustala się, że: 

1. Zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w zgłoszonych do 

ubezpieczenia endoskopach powstałe wskutek:  

1) zdarzeń technicznych i technologicznych, 

2) zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu przez osoby trzecie, 

3) działania człowieka polegającego na niewłaściwej obsłudze, w szczególności na 

skutek nieostrożności, zaniedbania lub błędu operatora. 

2. TU odpowiada za szkody w endoskopach pod warunkiem, że: 

1) endoskop jest zabezpieczony przed szkodami spowodowanymi ugryzieniami podczas 

wprowadzania urządzenia do organizmu pacjenta, 

2) elementy endoskopu (np. sondy) są stosowane tylko wtedy, gdy przewód endoskopu 

nie jest załamany, 

3) przed każdym głównym czyszczeniem przeprowadzane jest ręczne sprawdzenie 

szczelności, 

4) aparatura jest używana, konserwowana i przechowywana zgodnie z instrukcjami i 

zaleceniami producenta. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 

100.000 zł lub inny, akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie niniejszej klauzuli z limitem 

odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pakiet II: 

 

Pytanie 70. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia 

i innych zdarzeń losowych, poprzez wprowadzenie definicji bezpośredniego uderzenia 
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pioruna jako bezpośrednie wyładowania elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone 

mienie? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 

zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 71. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie dodatkowego rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia (pkt 1) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla sprzętu 

elektronicznego, maszyn, urządzeń i aparatów od szkód mechanicznych spowodowanych 

działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi  lub 

alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dodatkowego rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla sprzętu elektronicznego, 

maszyn, urządzeń i aparatów poprzez usunięcie z zakresu szkód mechanicznych 

spowodowanych wadami produkcyjnymi oraz usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego? 

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

z zakresu wnioskowanej ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych wadami 

produkcyjnymi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 72. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dodatkowego rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia (pkt 3) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla maszyn i urządzeń od 

uszkodzeń i awarii poprzez usunięcie z zakresu szkód spowodowanych wadami 

produkcyjnymi ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z przedmiotowego rozszerzenia 

zakresu ochrony szkód spowodowanych wadami produkcyjnymi. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 73. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w mieniu od ognia i innych zdarzeń 
losowych (pkt 5) dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach do 100.000,00 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w przedmiotowym 

rozszerzeniu do wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 74. 

Czy Zmawiający wyraża zgodę w ubezpieczeniu mieniu od kradzieży z włamaniem i 

rabunku oraz ryzyka dewastacji (pkt 4) na wprowadzenie limitu 10.000,00 PLN na jedno i 
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wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na mienie znajdujące się w karetkach jako 

wyposażenie dodatkowe?  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46. 

 

Pytanie 75. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z zakresu ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego ryzyka wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, 

które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 76. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z dodatkowego zakresu ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego (pkt 2) lamp w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia alternatywnie 

czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla tego ryzyka limitu odpowiedzialności 

w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8. 

 

Pytanie 77. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do 

klauzuli postanowień dodatkowych: 

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub 

wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180  dni od 

dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego 

ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. 

b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli 

naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z 

zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza dodatkowy 

zapis do Klauzuli automatycznego pokrycia: 

„Rozliczenie niniejszej klauzuli nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu każdego 

rocznego okresu ubezpieczenia. Należna składka dodatkowa zostanie naliczona za 

każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej na zasadzie „pro rata temporis”, z 

zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.: 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 78. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli nadwyżkowej do mienia 

ubezpieczanego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 79. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu 

klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zmawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 

limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38. 

 

Pytanie 80. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla Klauzuli dewastacji do 

30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem dla 

szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 5.000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 81. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji 

drobnych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 

5.000,00 PLN? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5. 

 

Pytanie 82. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli zwiększonych kosztów 

działalności do 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu do wysokości 50 000 zł. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 83. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli kosztów pracy w 

godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne do 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu do wysokości 50 000 zł. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Pytanie 84. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w Klauzuli kosztów poszukiwania 

przyczyny szkody w wysokości 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67. 
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Pytanie 85. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli elementów 

nieuszkodzonych do 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pakiet III: 

 

Pytanie 86. 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie ubezpieczenia poprzez usunięcie zdarzeń: 
błąd programistyczny oraz utratę danych wynikającą z wewnętrznej awarii? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 87. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5.000 PLN? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 88. 

Prosimy o wyjaśnienie intencji zapisu: „zakłócenia w działaniu sieci”, 

Odpowiedź: W SIWZ brak takiego zapisu. 

 

Pytanie 89. 

Prosimy o informację, z jakich systemów komputerowych (komputery, laptopy, serwery) 

korzysta Zamawiający – proszę o podanie systemu wraz z jego wersją. Jeśli wśród 

systemów są systemy niewspierane przez producenta takie jak Windows 7, to proszę o 

podanie liczby takich stacji roboczych/serwerów. 

Odpowiedź: 
serwery 

Linux - 3 szt. 

Windows Serwer 2003 - 1 szt. 

Windows Serwer 2008 - 4 szt. 

komputery, laptopy 

- Windows XP - 3 szt. 

- Windows 7 - 7 szt. 

- Windows 8 - 2 szt. 

- Windows 10 - 138 szt. 

 

Pytanie 90. 

Prosimy o informację, czy załączony w dokumentacji przetargowej wniosek jest aktualny? 

Wniosek jest datowany na 2019 rok. W szczególności pytanie dotyczy historii szkodowej. 
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Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy zamówienia. 

 

Pytanie 91. 

Czy zamawiający miał szkody / incydenty cybernetyczne w latach 2018 – 2020  

Odpowiedź: Zamawiający do tej pory nie posiadał tego typu ubezpieczenia.  

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

 

Pytanie 92. 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia klauzul dodatkowych przypisanych 

temu ubezpieczeniu? 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

medycznej oraz Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej  działalności i posiadanego mienia 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 93. 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Klauzuli reprezentantów ze statusu 

obligatoryjnej na fakultatywną. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż zgodnie z decyzją Wojewody wielkopolskiego 

z dnia 02-11-2020 r., został otwarty oddział w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zamawiający dołącza do odpowiedzi 

załącznik z w/w decyzją.  

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Jacek Kopacz 


