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Wrocław, 09.11.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia  

Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIA  

DO SIWZ NR 210/2020/N/Kępno 

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

1. Prosimy o wprowadzenie limitu w kl. automatycznego pokrycia w wysokości max 
20% s.u, bądź limitu kwotowego   

Odpowiedź: Limit dla klauzuli został wprowadzony poprzednimi odpowiedziami 
do SIWZ. 

2. Prosimy o podanie planów inwestycyjnych Zamawiającego na najbliższe 3 lata. 
Odpowiedź: Plany inwestycyjne stanowią załącznik do niniejszych odpowiedzi i 
zostaną udostępnione Wykonawcom którzy wnioskowali o część poufną SIWZ.

3. W odniesieniu do kl. szybkiej likwidacji szkód, prosimy o dodanie zapisu, że 
klauzula ma zastosowanie do szkód o wartości nie przekraczającej 10.000 PLN. 

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Prosimy o informację wg stanu na jaki dzień została przygotowana informacja o 
szkodowości Klienta. 

Odpowiedź: Szkodowość oparta o zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia z dnia 
14.10.2020 r. oraz 15.10.2020 r.

5. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki 
nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. 

Odpowiedź: Nie
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6. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu 
technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym 
przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach 
zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:  

   1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł 
zasilania,  
   2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są 
sprawne technicznie i gotowe do użycia, 
   3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została 
usunięta woda, inne ciecze oraz para. 
Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych 
obiektów. 

Odpowiedź: Nie dotyczy

7. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan 
techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem 
ubezpieczenia. 

Odpowiedź Zamawiający potwierdza, jednak jeśli mienie zgłoszone do ubezpieczenia 

jest tylko nieużytkowane to Zamawiający ogranicza ubezpieczenie do zakresu ochrony 

„ FLEXA” wraz z powodzią.  

8. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji 
jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z 
użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają 
pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji 
dachu? 

Odpowiedź: Tak - obecnie remont pracowni RTG, prace nie wymagają pozwolenia na 

budowę. Teren prac wyłączony z użytkowania

9. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan 
techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem 
ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, jednak jeśli mienie zgłoszone do ubezpieczenia 

jest tylko nieużytkowane to Zamawiający ogranicza ubezpieczenie do zakresu ochrony 

„ FLEXA” wraz z powodzią.  

10.  Prosimy o udzielnie informacjo odnoście  instalacji solarnych/fotowoltaicznych: 
1. czy montowane na budynkach osób indywidulanych? 
Odpowiedź: Nie

2. Jeśli montowane na budynkach osób indywidualnych/prywatnych – prośba o ich 
wyłączenie z ochrony 

Odpowiedź: Nie dotyczy
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3. W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych naziemnych proszę o potwierdzenie 
że: 
� Instalacja posiada pełne ogrodzenie  
� Instalacja posiada monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo  
� Instalacja posiada alarm włamaniowy na miejscu (świetlno – dźwiękowy) 
� Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony 

LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024. 
� Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego 

przedstawiciela producenta 
Odpowiedź Nie posiada pełnego ogrodzenia. Instalacja posiada  monitoring.  Instalacja 

nie posiada alarmu. Instalacja nie jest chroniona instalacja odgromową. Serwis 

wykonywany nie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta 

4. W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych montowanych na budynkach proszę 
o potwierdzenie że: 
� Izolacja dachu/ścian pod panelami nie zawiera materiałów palnych (PUR, styropian). 
� Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony 

LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024. 
� Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego 

przedstawiciela producenta 
Odpowiedź Nie dotyczy

5. Czy były szkody w instalacjach solarnych /fotowoltaicznych   i o jakiej wartości za 
okres 3 ostatnich lat? 

Odpowiedź: Nie

11.Prosimy o potwierdzenie , iż ryzyko kradzieży zwykłej nie obejmuje gotówki/ wartości 
pieniężnych.       
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

12.Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia obejmuje Zdarzenie losowe – 
zdarzenie o charakterze przyszłym, nieprzewidzianym, nagłym i niezależnym od woli 
Ubezpieczającego powodującym szkodę w ubezpieczonym mieniu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

13.W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z zakresie ubezpieczenia 
wnioskujemy o zmianę zapisu 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 

SIWZ. 



Strona 4 z 4                     
SUPRA BROKERS 

®

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl

14. W ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wnioskujemy o  
wprowadzenie poniższych zapisów dla urządzenia JRM  

Klauzula Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny) 

ZU wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w urządzeniach JRM tylko 
pod 
warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o obsłudze profilaktycznej i 
naprawach w stosunku 
do tych przedmiotów. 
Ponadto ustala się, że: 
1) w rozumieniu warunków niniejszej umowy ubezpieczenia czynniki chłodzące, takie jak 
hel, 
azot itp., klasyfikuje się jako materiały pomocnicze, 
2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte ochroną ubezpieczeniowa na 
warunkach 
niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej 
odszkodowaniu 
szkodzie rzeczowej na urządzeniu; przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako 
szkoda rzeczowa, 
3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta są 
objęte 
ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli 
powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkody rzeczowej na urządzeniu oraz jeżeli 
zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wnioskuje o ubezpieczenie Jądrowego Rezonansu 

Magnetycznego. 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Marek Kopecki 


