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Wrocław, 26.11.2020 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bychawie 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 246/2020/N/Bychawa 

 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Bychawie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers 

S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców: 

 

1. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i 

kanalizacyjne ? 

      Odpowiedź: Nie. 

 

2. Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne oraz o informację 

czy solary zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach ?  

Odpowiedź: Nie. 

 

3. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej 

poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?  

Odpowiedź: Brak takiego mienia.  

 

4. 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: Pomieszczenia nie są wyposażone w gaśnice  elektronicznego.  

 

5. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) 

oraz określenie tej wartości. 

Odpowiedź: Budynek Szpitala przy ul. M.J.Piłsudskiego 26/28/30, 23-100 Bychawa. 

 

6. Proszę podać wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia. 

Odpowiedź:  Wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia wynosi 

5 906 643,64 zł- Szpital Powiatowy tzw. Nowy. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie iż  Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków 

wyłączonych z eksploatacji/użytkowania (pustostany) . 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  
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8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego 

z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA ? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.  
 

9. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej 

(tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  
 

10. Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o 

podanie ich wartości. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków.  
 

11. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie 

na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Odpowiedź: Tak.  
 

12. 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.  
 

13. 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.  
 

14. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu 

instalacji, m.in.: 

a) elektrycznej; 

b) odgromowej / piorunochronnej; 

c) wentylacyjnej; 

d) wod-kan, itp. 

Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji. 
 

14. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie 

przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego). 

Odpowiedź: Zamawiający posiada przeglądy potwierdzone protokołami.  
15. Proszę o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce szkody, które nie 

zostały ujęte w załączniku do SIWZ z wykazem danych.  

Odpowiedź: Nie.  
16. Czy zostały założone rezerwy ? – dotyczy wszystkich ryzyk. 
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Odpowiedź: Zamawiający podaje wykaz szkód i ewentualnych rezerw w Informacji 

do oceny ryzyka.  

 

17. Czy wystąpiły szkody w sprzęcie elektronicznym? Jakiego rodzaju były szkody w 

elektronice ? Jakiego sprzętu dokładnie dotyczyły ? Czy zostały naprawione?  

Odpowiedź: Zamawiający podaje wykaz szkód w Informacji do oceny ryzyka. 

Wszystkie szkody Zamawiający naprawia w miarę możliwości.  

 

18. Czy były szkody z  podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.  w 

miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat. 

Odpowiedź: Zamawiający podaje wykaz szkód w Informacji do oceny ryzyka. 

 

19. 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: Tak, planowana jest rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w 

Bychawie szacowna wartość 6 000 000,00 zł.  

 

20. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, 

inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z 

użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ? 

Odpowiedź:  Obecnie na terenie Szpitala Powiatowego w Bychawie nie są 

prowadzone żadne w/w  prace. W GOZ Jabłonna i GOZ Piotrowice są prowadzone 

prace polegające na termomodernizacji budynków.  
 

21. Czy Zamawiający w okresie 3 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, 

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

których. 

Odpowiedź:Tak, planowana jest rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w 

Bychawie szacowna wartość 6 000 000,00 zł.  

 

22. Czy Zamawiający planuje w okresie 3 najbliższych lat wyłączyć z użytkowania jakieś 

budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje.  
23. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji 

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

Odpowiedź: Nie. 
24. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na 

jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  
25. Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia 

w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  
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26. Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia 

majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ w wysokości 20% wartości sumy 

ubezpieczenia mienia max 1 000 000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  
27. Proszę o dopisanie zapisu poniżej do klauzuli automatycznego ubezpieczenia 

składników majątku Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego 

mienia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  
 

29. Proszę o wprowadzenie zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli katastrofy 

budowlanej na 1 000 000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 
30. Prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych klauzuli 

ewakuacji 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

 

31. Prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych klauzuli 

nadwyżkowej 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
32. Prosimy o wprowadzenie limitu dotyczącego lamp elektronowych na 10% SU 

sprzętu medycznego i elektronicznego, którego dotyczy powstała szkoda, nie więcej niż 100 

000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

33. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższych 

ryzyk: 

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.  

 

34. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk zdarzeń 

losowych Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym 

wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

35. 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. 
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36. 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 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

37. 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. 
 

38. 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. 

 

39. Prosimy o potwierdzenie, iż szpital aktualnie nie przyjmuje porodów, nie 

funkcjonuje oddział ginekologiczno-położniczy oraz neonatologiczny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

40. Prosimy o  potwierdzenie, że ciągu najbliższych 3 lat szpital nie planuje rozszerzenia 

działalności medycznej o oddział ginekologiczno-położniczy z przyjmowaniem porodów 

oraz oddział neonatologiczny 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

41. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 04.12.2020 r. 

do godz. 14.00 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

42. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych 

w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

(OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU 

wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to 

mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w 

niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

43. Proszę o  informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii 

koronawirusa:  

a) Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - 

proszę opisać w jaki sposób 
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b) Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla 

pracowników? 

c) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie 

zakażonym koronawirusem? - proszę opisać 

d) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi 

koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można 

załączyć ankietę) 

e) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie 

koronawirusem? 

f) Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów 

podejrzanych o zakażenie koronawirusem? 

g) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród 

pacjentów? 

h) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród 

personelu? 

i) Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa? 

Odpowiedź:  

a) Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - 

proszę opisać w jaki sposób 

  Środki ochrony indywidualnej, mierzenie ciepłoty ciała przed przystąpieniem do 

pracy, kontrola przestrzegania procedur epidemiologicznych. 

b) Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla 

pracowników? 

                 Tak. 

c) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie 

zakażonym koronawirusem? - proszę opisać 

                Pracownik taki jest odsuwany od pracy, izolowany do chwili opuszczenia 

                miejsca pracy, wykonywany jest wymaz w kierunku SARS-CoV-2. 

d) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi 

koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można 

załączyć ankietę) 

                  Tak. Prowadzony jest triaż i wywiad epidemiologiczny w Izbie Przyjęć 

                  Szpitala. 

e) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie 

koronawirusem? 

                Wydzielone są dwie izolatki w ramach Izby Przyjęć Szpitala, jedna z nich ma 

                własne bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku. 

f) Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów 

podejrzanych o zakażenie koronawirusem? 

                 Nie. 

g) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród 

pacjentów? 

                  Jedno w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. 

                 Oddział Chorób Wewnętrznych nie prowadzi leczenia pacjentów zakażonych 

            koronawirusem, w przypadku wykrycia zakażenia są przewożenia do oddziałów 
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           „covidowych”. 

h) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród 

personelu? 

                  Ok. 50. 

i) Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa? 

      Nie. 
 

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

Odpowiedź: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 

 

45.Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to 

wnioskujemy o wprowadzenie limitów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza budynków zabytkowych. 

46. W mieniu od wszystkich dla ryzyk wskutek działania człowieka tj. niewłaściwego 

użytkowania, nieostrożności, zaniedbania, błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie( 

w tym m.in.w wyniku celowego i świadomego działania, graffiti) wnioskujemy o 

wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości  50 0000 

zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

47. W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci 

wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności 

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

zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

48. Prosimy o podanie informacji o istniejących , bądź planowanych remontach, 

inwestycjach i przebudowach? 

Odpowiedź: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Bychawie szacunkowa 

wartości 6 000 000,00 zł.  

 

49. Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu 

danego Ubezpieczyciela? 

Odpowiedź: Tak.  

50. W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód 

polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu 

ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na 
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zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka . Proszę o 

potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się 

ziemi jako następstwa działalności  człowieka. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

51.dla mienia wyłączonego z eksploatacji  wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka 

dewastacji  

O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan 

techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z 

eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj 

-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej 

oraz całodobowo dozorowany 

-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł 

zasilania oraz regularnie kontrolowane 

-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do 

użycia 

Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku 

zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza mienia wyłączonego z eksploatacji.  
 

52. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie 

człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46. 
 

 

53.Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są 

zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe 

są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach 

Odpowiedź: Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z 

wymogami prawa. 

54.Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciw 

przepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają? 

Odpowiedź: Tak. 

55. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie 

wartości instalacji solarnych?.  Kiedy były zakładane , czy są na gwarancji , czy sa to 

instalacje solarne czy fotowoltaiczne Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do 

ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na 

zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę 
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Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza instalacji solarnych. 

56. Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. 

Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub 

pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis 

techniczny tego typu budynków 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza pustostanów. 

57. W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, 

budynki przeznaczone do rozbiórki , wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie 

technicznym . Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje 

możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki 

,wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie 

ma możliwości wyłączenia  z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do 

rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie 

technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym ( flexa) 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza pustostanów. 

58. W mieniu o d wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle 

zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane 

potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie 

znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to 

budynki/budowle i jaka jest ich wartość 

Odpowiedź: Tak. 

59. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowalnych 

zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a 

jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu 

Odpowiedź: Nie. 

60. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela 

prosimy o wyłączenie szkód 

- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub 

remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę 

- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach 

- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

61. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 

wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w 

momencie szkody były sprawne , konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i 

przepisami prawa 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

62.  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. 

63. Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli 

tak które to budynki i jaka jest ich wartość? 

Odpowiedź: Nie jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków w okresie 

ubezpieczenia.  

 

64.Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie stosowanie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie , należy wskazać budynki 

nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Tak, wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie 

na użytkowanie stosowanie do aktualnego przeznaczenia. 

65. Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych  jeśli tak jakie to były szkody w 

budynkach nieużytkowanych 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza budynków nieużytkowanych. 

 

66.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. 
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67.Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w 

mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji 

proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych 

wymaganych zabezpieczeń. 

Odpowiedź: Informacje o zabezpieczeniach znajdują się w Załączniku Informacje do 

oceny ryzyka.  
68..Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do 

ubezpieczenia  mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane : 

- rok budowy 

- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian 

- rodzaj pokrycia dachu 

- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, 

dostateczny, zły, awaryjny 

- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,  

Odpowiedź: Informacje o budynkach znajdują się w Rejestrze majątku. Stan 

budynków: dobry. 

 

69.Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości 

rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

 

70. 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: Zamawiający nie posada takiego wykazu.  

 

71. Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie 

będą przeprowadzane prace oraz ich wartość. 

Odpowiedź: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Bychawie szacunkowa 

wartości 6 000 000,00 zł.  

 

72. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej 

lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji. 

Odpowiedź: W jednej lokalizacji przy ul. M. J. Piłsudskiego łączna suma 

ubezpieczenia środków trwałych wynosi 10 525 429,70 zł. 

 

72.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: Zamawiający był ubezpieczony w zakresie podobnym do tego w SIWZ.  
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73.Czy Zamawiający  w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w 

SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy 

o ich wskazanie. 

Odpowiedź: Zamawiający był ubezpieczony w zakresie podobnym do tego w SIWZ. 

 

74. Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w  ubezpieczeniach w okresie ostatnich 

3 lat? 

Odpowiedź: Franszyzy i udziały własne były podobne do określonych w SIWZ 

 

75.Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o  

podanie wysokości  wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w 

przypadku braku ubezpieczenia 

Odpowiedź: Brak wypłaconych odszkodowań z tytułu podtopień.  

76.Odnośnie mienia znajdującego  gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę 

o  podanie wysokości  wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości 

poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia 

Odpowiedź: Brak wypłaconych odszkodowań z tytułu podniesienia się wód 

gruntowych. 

77.Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania 

powstałe wskutek  podniesienia się poziomu wód gruntowych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

78.Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w 

wysokości 1000 PLN 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

 

79. Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej? 

Odpowiedź: Brak. 

 

80.W klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o podanie procentu lub kwoty o jaką może 

wzrosnąć mienie 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić o ile może wzrosnąć minie.  

 

81.Wnioskujemy o wprowadzenie w klauzuli uderzenia pojazdu własnego limitu 

odpowiedzialności  
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości  50 000 

zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

 

82. Wnioskujemy o przesunięcie terminu otwarcia ofert 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Termin zostanie przesunięty na 03.12.2020. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

 

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

pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł (Suma Ubezpieczenia)? 

Odpowiedź: Nie. 

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

pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża 

zgodę na renegocjację stawki AC? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

85. 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. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

86. 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 
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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: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

87. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

88. W związku z rozbieżnością danych szkodowych dostępnych w Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i SIWZ, prosimy a aktualizację szkodowości w ryzyku OC i 

AC 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zaktualizowany Załącznik Informacja do oceny 

ryzyka zostanie przesłany Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o udostępnienie części 

poufnej SIWZ.  

 

89. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do punktu 

IV Termin wykonania zamówienia  - prosimy  o  rozważenie możliwości i wyrażenie 

zgody na zmianę okresu ubezpieczenia na okres roczny (12 miesięcy) od 01.01.2021 r. 

do 31.12.2021 r.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

90. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty  z dnia 

25.11.2020r.na 30.11.2020r.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Termin zostaje przesunięty na 03.12.2020. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

 

91. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia  uprzejmie 

prosimy o rozważenie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli 

wypowiedzenia umowy w poniższej treści:   

 

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 

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 40 %. 
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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. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

92. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 91. 

 

93. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o połączenie pakietów I i II. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

94. 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.  

 

95. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez potwierdzenie, iż gdziekolwiek 

w zakresie ubezpieczenia podany jest limit odpowiedzialności, to jest on określony jako 

limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

96. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją zapisu określonego w 

założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:  

 

„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.  
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I. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr 246/2020/N/Bychawa. Szczegółowe warunki zamówienia 

(PAKIET I):  

 
1.      Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą: 
 

97. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SIWZ, poprzez 
wykreślenie poniższego 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.” 

 
Z uwagi, że przedmiot i zakres ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. 
U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729). 

 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 
 
W przypadku braku zgody na usunięcie, prosimy o potwierdzenie iż zapis ten, nie jest 

rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z RMF z dnia 22.12.2011 roku w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie. Zamawiający potwierdza iż zapis 

ten, nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z RMF z dnia 22.12.2011 roku w 

sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729). 

 
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności medycznej: 
 

98. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SIWZ, poprzez usunięcie 

w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia zapisów dotyczących naruszenia praw 

pacjenta tj: 

 

„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 naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot 

leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta.” 

 

 Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 



  Strona 17 z 44                     

              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 

 

 

 

W przypadku braku zgody poprośmy o potwierdzenie, że w zapisie dotyczącym 

przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy 

wyłącznie życia i zdrowia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
99.Prosimy o potwierdzenie, że zapis: „W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma 

zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych 
warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych” odnosi 
się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

 
100. Klauzule dodatkowe 

 

1. Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ  oraz rozważenie 

możliwości zmodyfikowania zapisów poprzez usunięcie poniższego:  

 

            Klauzule dodatkowe:  

            Klauzula reprezentantów 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności i posiadanego mienia 

 
101. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ, iż ochroną nie są 

objęte szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń 
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń 
zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności 
leczniczej, które podlegają ochronie w ramach odrębnych ubezpieczeń. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 
102. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie następujących informacji:  

a. Czy którykolwiek z pracowników Zamawiającego: 
- Został zakażony COVID-19? 

- Przebywał w kwarantannie w związku z COVID-19? 

               Tak 
b. W jaki sposób Zamawiający zabezpiecza pracowników przed zakażeniem 

COVID-19? 

Patrz odp na pytanie 43.  
c. Czy w placówkach Zamawiającego doszło do zdiagnozowania pacjentów z 

COVID-19?  
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                         Tak 

 
103. Prosimy o potwierdzenie, że intencją rozszerzenia ochrony o OC za szkody w 

pojazdach pracowników, jest wyłącznie objecie szkód z tytułu OC delikt. 
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

w SIWZ.  

 

104. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SIWZ, poprzez usunięcie 

w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia zapisów dotyczących czystych strat 

finansowych tj: 

 Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

105. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SIWZ, poprzez usunięcie 

w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia zapisów dotyczących dóbr osobistych innych 

niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą tj: 

 

„12) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym 

ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą 

Limit: 30 000 zł wszystkie wypadki i 30 000 zł na jeden wypadek w okresie 

ubezpieczenia.” 

 

 Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
106. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją zapisu określonego w 

założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:  
 

„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. 

 

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

wyjaśnienie zapisów SIWZ - czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu 
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ubezpieczenia wskazanego z pkt. 3 załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowe 

Warunki Zamówienia, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych 

poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:   

 
a. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 1 jako: 

„wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (OC pracodawcy za wypadki 
przy pracy)” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych 
poniżej: 

 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom 

ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy. 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, 

strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność 

cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom 

w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony 

zobowiązany jest do ich naprawienia. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących 

poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

 
b. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 2 jako: 

„szkody w mieniu przechowywanym (pacjentów)” z zastosowaniem 
postanowień szczególnych wskazanych poniżej: 

 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych 

przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o 

odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta 

w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych. 

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo 

posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych. 

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być 

przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp 

ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie. 

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być 

przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną 

wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w 

związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. 

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z 

prowadzeniem przez podmiot leczniczy    depozytu.  
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c. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 4 i 5 

jako: „szkody w mieniu ruchomym… ” , „ szkody w mieniu 
nieruchomym…” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych 
poniżej: 

 

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w 

nieruchomościach                               i ruchomościach, z których 

ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z 

cudzej rzeczy 

(OC najemcy nieruchomości i ruchomości)  

 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, 

strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność 

cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z 

których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z 

cudzej rzeczy. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) w gruntach; 

2) wynikłych z normalnego zużycia;  

3) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż 

zniszczenie lub uszkodzenie; 

4) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach 

pozostawionych w tych pojazdach; 

5) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub 

remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych nieruchomości, do których 

zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa; 

6) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych w 

rzeczach ruchomych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których 

zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

 

107.  Klauzule dodatkowe 

 
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ - czy złożenie 

oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w załączniku nr 1 do 
SIWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, TREŚĆ KLAUZUL 
DODATKOWYCH, z zastosowaniem postanowień dodatkowych lub 
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odmiennych od określonych w SIWZ i wskazanych poniżej będzie spełniało 
wymagania SIWZ: 

  
d. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „klauzula obiegu 

dokumentów”, zwracamy się z prośbą o modyfikację SIWZ poprzez 
całkowite wykreślenie tej klauzuli. 
 

W przypadku braku zgody, prosimy o modyfikację treści klauzuli i zmianę 

terminu dt. wystawienia dokumentów z 7 dni na 30 dni i z 3 dni na 14 dni. 

 

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych 

wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty. Jeżeli odpowiedź na 

niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ  w tym zakresie. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie 

negatywna bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia 

oczekiwanego przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli. 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli i zmianę terminu dt. 

wystawienia dokumentów z 7 dni na 30 dni i z 3 dni na 14 dni. 

 

 

II. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr 246/2020/N/Bychawa. Szczegółowe warunki 

zamówienia (PAKIET II):  

 

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 

 

108. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w 

odniesieniu do „ryzyka przepięć” poprzez wyłączenie z ochrony szkody powstałe we 

wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, 

odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach, 

a tym samym zmianę ostatniego zdania: 

 Z: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we 

wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, 

odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, 

lampach.” 

 Na: „Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we 

wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, 

odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, 

lampach.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ.  
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109. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w 

odniesieniu do „ryzyka przetężenia” i „szkody elektryczne” poprzez rozszerzenie ich 

treści o poniższe wyłączenia: 

 

„ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 

naprawczy, 

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na 

przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewania się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób 

dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i 

przeglądami), 

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i 

licznikach,     

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz 

żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - 

nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie 

do obowiązujących przepisów lub konserwacji,  

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ 

Odpowiedź: tak 

 

110. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w 

odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w 

podpunkcie 4 „uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji” 

poprzez usunięcie poniższego zapisu: 

 

Limit 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

I zastąpienie go : 

 

Limit: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50 000 PLN w odniesieniu do wszystkich 

szkód powstałych w okresie Ubezpieczenia. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: nie, limit 30 000 

 

111. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w 

odniesieniu do dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w 
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podpunkcie 5 „szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji 

księgowej …” poprzez usunięcie tego punktu w całości. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

112. Zwracamy się z uprzejma prośbą o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie poniższego 

zapisu: 

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: brak 

 

i zastąpienie go zapisem:  

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: nie 
 

113. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ, 

poprzez objęcie ochroną szkód powstałych wskutek stłuczenia szyb i przedmiotów 

szklanych na warunkach poniższej klauzuli: 

 

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia:  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) lub 

pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w jego 

posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których 

prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z 

ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące 

przedmioty: 

a) oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane 

stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot 

reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, 

kuloodporne lub inne, 

b) oszklenia kominków lub wind; 

c) oszklenia pokryte folią oraz witraże, 

 

d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych, 
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e) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów, 

f) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe, 

g) tablice reklamowe takie jak: 

- szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem 

lub lokalem, 

- neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem 

stanowiącym integralną całość konstrukcyjną; 

2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 

a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe, 

b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt 

instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b, 

c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym, 

d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem 

bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 

e) szyby w pojazdach i środkach transportowych, 

f) szyby w szklarniach, cieplarniach, 

3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 

b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy 

ubezpieczonego przedmiotu; 

4) odpowiedzialność  z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie 

ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 zł 

5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które 

zaszły w okresie ubezpieczenia; 

6) wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną 

możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod uwagę koszty 

zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, 

z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów 

naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu; jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie 

posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również uwzględniony w 

limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia 

folii; 

7) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz 

kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; 

ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu 

odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku 

uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 

odpowiedzialności  od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej; 

8) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 200 PLN; 

9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego pokrywa w ramach limitu odpowiedzialności 

udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6; 

10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od 

stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w 

razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości uszkodzonego 

przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen 
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detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy 

ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen 

zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według 

kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem 

 

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych 

wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty. Jeżeli odpowiedź na niniejsze 

pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację 

SIWZ  w tym zakresie. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o modyfikację 

SIWZ poprzez usunięcie zapisu: 

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: brak 

 

i zastąpienie go: 

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: 200 zł 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SIWZ  w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  
 

114. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w 

odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w  dodatkowych rozszerzeniach 

zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka 

dewastacji, pkt 2.2 dt. „urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych” poprzez wprowadzenie 

poniższego zapisu: 

 

Dla urządzeń zewnętrznych franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000 

zł 

 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

115. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w 

odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w  dodatkowych rozszerzeniach 

zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka 
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dewastacji, ppkt 3 dt. „ryzyka kradzieży zwykłej” poprzez wprowadzenie poniższego 

zapisu: 

 

Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż 300 zł  

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

116. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w 

odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz 

ryzyka dewastacji, poprzez wprowadzenie usunięcie poniższego zapisu: 

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: brak 

 

i zastąpienie go : 

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: dla urządzeń zewnętrznych 10 % szkody min. 1 000 zł, dla kradzieży 

zwykłej 10% szkody min. 300 zł, dla pozostałych szkód 400 zł 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

117. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji 

SIWZ w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia podpunkt 2 

„Przerwa w działaniu lub wadliwym działaniu urządzeń chłodniczych” poprzez 

wprowadzenie poniższego: 

 

Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł, 

Franszyza czasowa: 6h 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  
 

118.  Zwracamy się z uprzejma prośbą o potwierdzenie, że „szkody w sprzęcie 

medycznym w karetkach” nie dotyczą sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego 

w karetkach. W przeciwnym wypadku, prosimy o przeniesienie szkód w takim sprzęcie 

do „Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” wraz z 
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przedstawieniem wykazu i wartości tego sprzętu. Niniejsze dotyczy również zapisu 

odnoszącego się do „mienia (w tym sprzętu medycznego) znajdującego się w karetkach” 

zawartego w Ryzyku od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

119.  Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w 

odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w 

podpunkcie 4 „uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji” 

poprzez usunięcie poniższego zapisu: 

 

Limit 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

I zastąpienie go : 

 

Limit: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50 000 PLN w odniesieniu do 

wszystkich szkód powstałych w okresie Ubezpieczenia. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk: 

 

120. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ 

poprzez usunięcie poniższego zapisu:  

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: 400 zł  

Franszyza redukcyjna: brak 

 

i zastąpienie go 

 

Udział własny: 5% min. 500 zł dla kradzieży sprzętu przenośnego oraz 15% nie mniej niż 

500 zł sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek  

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: 200 zł dla urządzeń zewnętrznych oraz 10% nie mniej niż 300 zł dla 

kradzieży  

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



  Strona 28 z 44                     

              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 

 

 

 

121. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość 

zmodyfikowania zapisu SIWZ w odniesieniu do pkt. 1 „zakres ubezpieczenia” poprzez 

usunięcie podpunktu 5:  

 

„działanie wiatru bez względu na jego prędkość, lawiny osunięcia się ziemi” 

 

i wprowadzenie w zamian niniejszego zapisu: 

 

„działanie huraganu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi przy czym przez huragan 

rozumie się: wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/sek, ustalanej przez IMiGW, 

którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania 

opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i 

rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim sąsiedztwie;” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  
 

122. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość 

zmodyfikowania zapisu SIWZ w odniesieniu do pkt. 5 „dodatkowe rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia”, poprzez wprowadzenie poniższych zapisów:  

 

a) Do podpunktu 3 – Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia: 

 

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk: 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu  elektronicznego, 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 Tabeli nr 1 niniejszego pkt b) albo w odniesieniu do tomografów 

komputerowych zgodnie ze wzorem 

podanym w pkt c) niniejszego ustępu. 

Tabela nr 1 

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych 

– patrz pkt b)  

Zmniejszenie odszkodowania  

po okresie miesięczny 
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użytkowania  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 elektronopromieniowe (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 miesięcy  2,0%  

• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie) 

• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w 

medycynie) 

• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie) 

• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

24 miesięcy  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 × 100 

PG × 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. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  
 

b) Do podpunktu 4 – endoskopy i urządzenia do terapii dożylnej: 

 

KLAUZULA ENDOSKOPÓW 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz 

urządzenia do terapii dożylnej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej; 

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do 

endoskopii oraz do terapii dożylnej przy spełnieniu następujących warunków: 

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do 

utrzymania urządzenia w należytym stanie, 

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód 

endoskopu nie jest załamany w zgięciu, 

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania 

i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania; 

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w 

wysokości 1 000 zł 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

3. Treść klauzul dodatkowych: 

 

123. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ - czy złożenie oferty 

w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ – 

Szczegółowe Warunki Zamówienia, TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH, z 

zastosowaniem postanowień dodatkowych lub odmiennych od określonych w SIWZ i 

wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:  

 

a. w odniesieniu do pkt 2 „Klauzula automatycznego pokrycia” 
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Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia 

w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu 

odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia 

umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 15 mln PLN. 

Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub 

mienia, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia będzie naliczana za okres 

świadczonej ochrony ubezpieczeniowej wg stawki mającej zastosowanie do umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza spełnienie wymogu.  
 

b. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 8 jako: „klauzula szkód 

powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych”, z 

zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej: 

 

Franszyza redukcyjna: 1000 zł 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza spełnienie wymogu. 
 

c. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 9 jako: „klauzula 

nadwyżkowa  do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto”: 

 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, iż kl. dotyczy mienia ubezpieczanego na sumy stałe; 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  
 

 

d. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 14 jako: „klauzula 

automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ”: 

 

- uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, iż suma ubezpieczenia nie przekroczy 10% aktualnie 

podanych sum ubezpieczenia; 

- uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 2 

mln. zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 

e. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 13 jako: „klauzula 

rzeczoznawców”, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej: 

 

 

KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW  

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 

Ubez[ieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom 

zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony 

zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia 

dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na 
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mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i 

zaakceptowane przez Ubezpieczyciela . 

2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione 

na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. 

3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do 

wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 

4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela 

tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim 

stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia 

mienia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza spełnienie wymogu. 
 

f. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 14 jako: „Klauzula 

zabezpieczeń przeciwpożarowych”, zwracamy się z prośbą o modyfikację poprzez 

rozszerzenie jej treści o frazę: 

 

„pod warunkiem, ze zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa, sprawne techniczne i 

gotowe do użycia.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  
 

g. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 21 jako: „Klauzula 

zabezpieczeń przeciwkradzieżowych”, zwracamy się z prośbą o modyfikację poprzez 

rozszerzenie jej treści o frazę: 

 

„pod warunkiem, ze zabezpieczenia te są sprawne technicznie i gotowe do użycia.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SWZ.  
 

h. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 12 jako: „klauzula obiegu 

dokumentów”, zwracamy się z prośbą o modyfikację SIWZ poprzez całkowite 

wykreślenie tej klauzuli. 

 

W przypadku braku zgody, prosimy o modyfikację treści klauzuli i zmianę terminu dt. 

wystawienia dokumentów z 7 dni na 30 dni i z 3 dni na 14 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SWZ.  
 

i. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 23 jako: „klauzula 

przeniesienia mienia” – prosimy o: 

 

1) wyjaśnienie, że intencją Zamawiającego jest przenoszenie mienia pomiędzy 

jednostkami należącymi do Ubezpieczonego, które objęte są ochroną ubezpieczeniową. 

W przypadku odpowiedzi negatywnej w celu poprawy konkurencyjności prosimy o 

rozważenie zmiany SIWZ poprzez dodanie zapisu o analogicznej treści. Ewentualnie 
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prosimy o wskazanie innych jednostek, do których mogłyby mieć zastosowanie zapisy 

klauzuli, a które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

2) ustanowienie limitu dla klauzuli – wysokości 1.000.000 zł  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 

1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.  
 

 

j. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 26 jako: „klauzula 

likwidatora szkód”, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej: 

 

prosimy o modyfikację zapisów treści klauzuli poprzez wykreślenie zapisu: 

„zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora” 

 i wprowadzenie w zamian: 

 „zobowiązuje się do wskazania konkretnych osób i ich danych kontaktowych, 

odpowiedzialnych za kontakty z ubezpieczonym” 

  

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych 

wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty. Jeżeli odpowiedź na niniejsze 

pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację 

SIWZ  w tym zakresie. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie negatywna bardzo 

prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SWZ.  
 

4. Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń 

 

124. Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie 

możliwości zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ,  poprzez usunięcie 

poniższego zapisu:  

 

„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.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

125. Prosimy o potwierdzenie, ze limity odpowiedzialności określone w SIWZ są 

obowiązujące, niezależnie od zapisów OWU Ubezpieczyciela, w których nie 

przewiduje się limitu w ogóle lub obowiązuje limit w innej wysokości. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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126. W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 2, tj. ubezpieczenia mienia od wszystkich 

ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – 

prosimy o zgodę: 

 

a) na włączenie „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 PZU 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. 

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”. 

 

 Lub 

 

b) potwierdzenie, ze intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochrona 

ubezpieczeniowa szkód, o których mowa w powyższej „klauzuli wyłączającej 

ryzyka cybernetyczne” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  
 
 
127. W odniesieniu do informacji o częściowej ochronie przez urządzenia 

sygnalizujące powstanie pożaru – prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez 
wskazanie, które z obiektów są objęte taką ochroną, lub które z obiektów z takiej 
ochrony są wyłączone, 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.  
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128. W odniesieniu do informacji o częściowej ochronie przez stały dozór - prosimy o 
doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie, które z obiektów są obję te takim 
dozorem, lub które z obiektów z takiego dozoru są wyłączone 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.  
 
129. W odniesieniu do informacji o urządzeniach sygnalizujących powstanie pożaru – 

prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie: 
a) adresacie sygnału alarmowego (lokalny, przekazywany na portiernię, do PSP), 
b) sygnał alarmowy generowany jest automatycznie, 
Odpowiedź: Sygnał alarmowy jest generowany automatycznie.  
 
130. Jaki rodzaj i zakres prace budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, 

planowany jest do wykonania – zgodnie z informacją w załączniku nr 11 - w ciągu  
najbliższych 3 lat. Prosimy o wskazanie poza rodzajem i zakresem prac, również 
szacowanej wartości tych prac, 

Odpowiedź:  Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Bychawie 

szacowana wartość tych prac 6 000 000,00 zł. 
 
131. W odniesieniu do informacji, że nie wszystkie obiekty budowlane są 

zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów 
prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – prosimy o wskazanie: 

a) obiektów nie spełniających wymogów prawa w zakresie zabezpieczenia 
przeciwpożarowego (prosimy o przekazanie skanu dokumentu precyzującego braku 
w tym zakresie i sposób oraz terminy usunięcia braków), 

b) które z wymogów zabezpieczenia nie zostały spełnione, 
c) planowany termin dostosowanie zabezpieczeń do wymogów prawa, 
d) czy obiekty, nie spełniające wymogów prawa w zakresie zabezpieczenia 

przeciwpożarowego posiadają pozwolenie na użytkowanie 
Odpowiedź: Wszystkie obiekty budowlane są zabezpieczone w sposób przewidziany 

obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
132. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie skanów aktualnych protokołów z 

przeglądów:  
a. technicznego przeglądu budynku,  
b. instalacji elektrycznej,  
c. instalacji odgromowej,  
d. hydrantów wew./zew,  
e. systemu detekcji pożaru 

Odpowiedź: 
Przeglądy są wykonywane terminowo, protokoły są pozytywne i budynki dopuszczone 
do użytkowania. W związku z  dużą objętością dokumentacji SPZOZ w Bychawie nie 
ma możliwości udostępnienia powyższych dokumentów.  

 
133. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe : 
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I. Informacje ogólne 

1. Zatrudnienie:…………………………………….                 4. Najbliższe sąsiedztwo………………………………………….......................  

2. Ilość łóżek: ………………………………………                 …………………...…………………………………………………………………………….. 

3. Ilość kondygnacji:                                                5. Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych:        Tak         Nie 

  Naziemnych: .………………                 - dzienne                                                       Tak         Nie 

  Podziemnych: ……………..                 - całodobowe                                                  Tak         Nie 

                                                                          - odległość od najbliższych zabudowań Szpitala:  ……………m 

II. Konstrukcja budynku – nazwa:………………………………………………. *Proszę wypełnić załącznik oddzielnie dla każdego obiektu Szpitala.  

1. a) żelbetowo – murowana                   …………………………………………………………………………….             

b) elementy stalowe z wypełnieniem płyt warstwowych      rodzaj rdzenia płyty……………………………………………….. 

c) drewniane elementy konstrukcji (np. dachy)                wyszczególnić jakie i gdzie występują ……..……………… 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

d) czy elementy konstrukcji drewnianych są zabezpieczone środkiem ogniochronnym                  Tak                 Nie   

- nazwa zastosowanego środka impregnującego:………………………………………………………………………………………….  

- data ostatnio przeprowadzonej impregnacji:………………………………………………………………………………………………  

e) czy elementy wyposażenia i wystroju posiadają atest trudnozapalności CNBOP                        Tak                 Nie  

f) czy prowadzone są okresowe przeglądy techniczne obiektów                                          Tak                 Nie 

- Wynik kontroli pozytywny:                      Tak            Nie 

       Uwagi odnotowane w protokołach badań: brak/wyszczególnić*……………………………………………………………………………………  
       g) czy w piwnicach i na poddaszach budynków składowane są materiały palne (materace itp.)     Tak                 Nie 
       h) czy sprzęt medyczny o znacznej wartości przetrzymywany jest w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu grun tu (ryzyko zalania urządzeń)                                                                                        

   Tak                 Nie 
i) miejsce składowania cieczy łatwopalnych:……………………..………………………………………………………………………………………. 

       j) ilość i rodzaj pojemników używanych do składowania:……………………………………………………………………………………………..  



  Strona 38 z 44                     

              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 

 

 

III. Bezpieczeństwo pożarowe/techniczne. 

1. System detekcji pożaru:        Tak           Nie   Data ostatniego przeglądu………………………………… 

Chronione obszary przez powyższe systemy, standard wykonania (uzupełnić, jeżeli powyżej zaznaczono - Tak): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Lokalizacja Centrali systemy detekcji pożaru (wpisać miejsce)……………………………………………………………………………………. 
Czy sygnał z Centrali sygnalizacji pożaru jest przekierowany do PSP:                  Tak                 Nie 
Uwagi odnotowane w protokołach badań: brak/wyszczególnić*………………………………………………………………………………….. 

 

2. Instalacja tryskaczowa:        Tak           Nie   Data ostatniego przeglądu……………………………… 

Chronione obszary przez powyższe systemy, standard wykonania (uzupełnić, jeżeli powyżej zaznaczono - Tak): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Stałe urządzenia gaśnicze gazowe     Tak           Nie   Data ostatniego przeglądu……………………………… 

Chronione obszary przez powyższe systemy, standard wykonania (uzupełnić, jeżeli powyżej zaznaczono - Tak):…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

4. Stałe urządzenia gaśnicze wodne      Tak           Nie   Data ostatniego przeglądu……………………………… 

Chronione obszary przez powyższe systemy, standard wykonania (uzupełnić, jeżeli powyżej zaznaczono - Tak):…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

5. Wentylacja pożarowa       Tak           Nie   Data ostatniego przeglądu……………………………… 

Chronione obszary przez powyższe systemy, standard wykonania (uzupełnić, jeżeli powyżej zaznaczono - Tak):…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

6. Hydranty zewnętrzne       Tak           Nie   Data ostatniego przeglądu……………………………… 

     Ilość: ………… sztuk   Wynik badania pozytywny:       Tak         Nie 
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7. Hydranty wewnętrzne      Tak           Nie   Data ostatniego przeglądu……………………………… 

     Ilość: ………… sztuk   Wynik badania pozytywny:       Tak         Nie 

8. Wydzielenia pożarowe:  

W osiach pionowych       Tak           Nie  

     Minimalna klasa/wydzielenie: …… Ilość stref: …… 

W osiach poziomych      Tak           Nie  

     Minimalna klasa/wydzielenie: …… Ilość stref: …… 

 

9. System detekcji gazu (kotłownia/kuchnia):    Tak           Nie    Data ostatniego przeglądu…………………………… 

        Data ostatniej kalibracji………………………………. 

- elektrozawór odcinający dopływ gazu            Tak           Nie 

 

Wynik badania pozytywny:                             Tak           Nie 

     Uwagi odnotowane w protokołach badań: brak/wyszczególnić*……………………………………………………………………………………  

10. Organizacja i zarządzanie:  

- zakaz palenia tytoniu na terenie obiektów (wyznaczone miejsce na zewnątrz)                            Tak           Nie 

- pisemne polecenia prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych (kontrola miejsca)                    Tak           Nie 

IV. Sposób składowania gazów medycznych (tlen, dwutlenek węgla). 

Czy szpital posiada własne zbiorniki z gazami przeznaczonymi na cele medyczne:                            Tak           Nie  
Pojemność zbiorników:   ………...…. m

3
 

Czy zbiornik z ciekłym tlenem posiada własną instalację ochrony odgromowej:                                Tak           Nie 
 
Magazynowanie O2, CO2 w butlach: 
Ilość i pojemność butli z tlenem oraz dwutlenkiem węgla: ……………………………………………………………………………………….  
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Krótki opis sposobu składowania i zabezpieczenia butli przed upadkiem:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Czy pomieszczenie, w którym znajdują się butle jest wydzielone pożarowo:                                      Tak           Nie 
 
Czy pomieszczenie, w którym znajdują się butle z tlenem posiada instalację uziemiającą:                   Tak           Nie 

 

V. Instalacja elektryczna. 

1. Badania instalacji elektrycznej 
    - rezystancji izolacji przewodów:                                               data ostatniego badania…………………………………………………  
    - uziomów instalacji odgromowej:                                             data ostatniego badania………………………………………………… 
    - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:                             data ostatniego badania…………………………………………………  
                 Wynik badania pozytywny:                             Tak           Nie  
    Uwagi odnotowane w protokołach badań: brak/wyszczególnić*……………………………………………………………………………………….  
 
2. Czy zastosowano ograniczniki przepięć                          Tak           Nie 
     Jakie zastosowano ograniczniki (klasa ograniczników przepięć):………..……………………………………………………………………………  
 
3. Transformatory: Rodzaj olejowe/żywiczne* szt.:………..  Rok prod.:…………………………..…    Moc:……………………………………….  
      Data ostatniego badania……………………………………. Wynik badań pozytywny:    Tak           Nie  
      Uwagi odnotowane w protokołach badań: brak/wyszczególnić*………………………………………..………………………………………….  
      Czy transformatory znajdują się w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu:        Tak           Nie 
 
4. Czy są zainstalowane agregat/y prądotwórcze:          Tak           Nie 
      Czy podtrzymują pracę pompowni ppoż.:                Tak           Nie 
      Praca w autostarcie                                              Tak           Nie 
      Regularne uruchomienia testowe                            Tak           Nie    W jakich odstępach czasu:………………………….. 
      Agregat/y zapewniają pracę oddziałów/urządzeń i systemów (wyszczególnić):………………………………………………………………  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5. Termografia      Tak           Nie  Data ostatniego badania termograficznego……………………………..  

stwierdzone nieprawidłowości …….………………………………………………………………………………………………………………………….  

VI. Ochrona obiektów. 

   - Ochrona fizyczna całodobowa               Tak           Nie 

   - Licencjonowana firma ochrony mienia    Tak           Nie Liczba zmian: 1;2;3*/ liczebność na zmianę 1-…./2-…./3-…. 

   - Własne służby ochrony                         Tak           Nie Liczba zmian: 1;2;3*/ liczebność na zmianę 1-…./2-…./3-... 

   - System CCTV                                      Tak           Nie Okres przechowywania nagrania: …………………………………. 

   - System antywłamaniowy                      Tak           Nie 

   - System kontroli dostępu                       Tak           Nie 

   Czy ochrona posiada dostęp (klucze) do zamykanych pomieszczeń (np. serwerownie, pomieszczenia techniczne, 

punkty handlowe itp.)                           Tak           Nie 

 
 
 
 
:
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Odpowiedz: Odpowiedzi zgodnie z  Wykazem Nieruchomości (Budynki i Budowle) 

Załącznik Nr 10.  
 

III. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr 246/2020/N/Bychawa.  

Szczegółowe warunki zamówienia (PAKIET III): 

 

134. Prosimy o zmianę w wymaganych warunkach  obligatoryjnych Ubezpieczenia Auto 

Casco: 

 

Jest: 

Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 

Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

szkody. 

  

Zmiana 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.  

Jest: 

Niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie 

stwierdzenia szkody całkowitej  

 

Zmiana na: 

Po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia 

szkody całkowitej w ciągu 3 dni roboczych. Rozliczenie szkody całkowitej nastąpi do 5 dni 

roboczych. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację 

SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ. 
 

 

135. Prosimy o informację czy przedmiotem postępowania jest również ubezpieczenia 

Assistance? Brak informacji o zakresie w Załączniku nr 1 do SIWZ nr 

246/2020/N/Bychawa (F335 Szczegółowe warunki zamówienia), brak również 

wskazania pojazdów do Assistance w załączniku nr 12 Rejestr pojazdów.  

Ubezpieczenie Assistance pojawia się w Załączniku Nr 4 FORMULARZ OFERTY 

NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU 

OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYCHAWIE SIWZ NR 246/2020/N/Bychawa PAKIET 

III gdzie należy wskazać OWU. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza pojazdów w zakresie Assistance. Zmianie ulega 

formularz ofertowy. 
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136. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty  z dnia 

30.11.2020r.na 03.12.2020r.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  
 

137. Zwracamy się  z propozycją o modyfikację SIWZ poprzez wstawienie do 
pakietów: I,II w statusie klauzuli fakultatywnej: klauzuli funduszu prewencyjnego w 
poniższej treści: 

 
Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków 
funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie  20.000,00 PLN /słownie PLN: 
…………./ dla …………. w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, 
że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie 
powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny 
zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną 
podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w 
oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania 
umowy prewencyjnej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ.  

 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 03.12.2020 r., do godz. 14:00 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 14:10 

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. 
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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 

 


