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Wrocław, 08-03-2021 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia
Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR
293/2020/N/Milicz
Działając w imieniu i na rzecz Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje
odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących
zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie 1: Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia do 10% sumy
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2: W klauzuli technologicznej prosimy o dopisanie „w granicach sumy
ubezpieczenia”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 3: W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych po
zebraniu danych do SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł lub innego
akceptowalnego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 4: W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż
na następny dzień roboczy przypadający po dniu” na następujący „nie później niż w ciągu 3
dni roboczych następujących po dniu” (dla każdej z jednostek).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5: Prosimy o wprowadzenie w rozszerzeniu: lampy w urządzeniach zgłoszonych do
ubezpieczenia limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w rozszerzeniu: lampy w
urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia, limitu w wysokości 10 % łącznej sumy
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ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6: Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o
treści:
,,Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i
laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.
Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i
medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.
Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach
rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i
medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość
odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych
zasad.
Odszkodowania za szkody powstałe:
1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z
zasadami poniżej:
sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia
sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla
sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według
wartości rzeczywistej
2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia
urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:
Tabela deprecjacji ze skalą:
redukcja odszkodowania
po okresie
miesięcznie
użytkowania o

OPIS LAMPY
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe
(w sprzęcie niemedycznym)
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w
fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą
(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach
lub radiologicznych (tomografia
komputerowa patrz b)
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w
fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)
Termokatodowe lampy elektronowe
gazowane (sprzęt medyczny)
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)

6 miesięcy

5,50%

6 miesięcy

5,50%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%
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Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości
(sprzęt niemedyczny)
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą
(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej
(tomografia komputerowa: patrz b)
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)
Lampy pamięciowe
Lampy fotopowielające
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie
(tomografia komputerowa patrz: b)
Rentgenowskie lampy powiększające
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne
(sprzęt medyczny)
Lampy z akceleracją liniową

18 miesięcy

2,50%

24 miesiące

2,00%

24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące

2,00%
2,00%
2,00%
1,50%

24 miesiące

1,50%

24 miesiące

1,50%

24 miesiące

1,50%

24 miesiące

1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje
ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp
płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę
procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:
P x 100
PG x X x Y
gdzie:
P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem
danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed
wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia
oparte są warunki gwarancji producenta,
PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w
liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,
X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla
lamp danego rodzaju:
1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy
do
zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,
Y= współczynnik likwidacyjny,
1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia
lamp w poniższej treści:
,,Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i
laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.
Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach
rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i
medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość
odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych
zasad.
Odszkodowania za szkody powstałe:
3) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z
zasadami poniżej:
sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia
sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla
sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według
wartości rzeczywistej
4) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia
urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:
Tabela deprecjacji ze skalą:
redukcja odszkodowania
po okresie
miesięcznie
użytkowania o

OPIS LAMPY
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe
(w sprzęcie niemedycznym)
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w
fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą
(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach
lub radiologicznych (tomografia
komputerowa patrz b)
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w
fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)
Termokatodowe lampy elektronowe
gazowane (sprzęt medyczny)
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości
(sprzęt niemedyczny)

6 miesięcy

5,50%

6 miesięcy

5,50%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

18 miesięcy

2,50%
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c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą
(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej
(tomografia komputerowa: patrz b)
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)
Lampy pamięciowe
Lampy fotopowielające
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie
(tomografia komputerowa patrz: b)
Rentgenowskie lampy powiększające
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne
(sprzęt medyczny)
Lampy z akceleracją liniową

24 miesiące

2,00%

24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące

2,00%
2,00%
2,00%
1,50%

24 miesiące

1,50%

24 miesiące

1,50%

24 miesiące

1,50%

24 miesiące

1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje
ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp
płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę
procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:
P x 100
PG x X x Y
gdzie:
P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem
danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed
wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia
oparte są warunki gwarancji producenta,
PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w
liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,
X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla
lamp danego rodzaju:
1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy
do
zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,
Y= współczynnik likwidacyjny,
1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 7: Prosimy o potwierdzenie, że nie są zgłaszane do ubezpieczenie sieci
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne lub telekomunikacyjne w odległości
większej niż 300 metrów od ubezpieczanych budynków.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 8: W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o ustalenie limitu
odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pakiet I i Pakiet II
Pytanie 9: W związku z 3-letnim okresem ubezpieczenia wnioskujemy o wprowadzenie
klauzuli wypowiedzenia w treści:
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i
Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego
okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z
ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:
1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla
jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego.
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek
rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
do składki zarobionej (składka przypisana z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy
pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30 % - utrzymanie stawek i warunków
ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany
wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 20
dni od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku
porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych,
umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia
W celu uniknięcia wątpliwości doprecyzowuje się, iż w przypadku odnowienia również na
trzeci okres (trzecia polisa) przesłanki, o których mowa w ust. 1 badane będą również na
ostatni dzień 10 miesiąca okresu ubezpieczenia drugiej polisy i zasady określone w ust. 1
stosuje się odpowiednio.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 10: Prosimy o zmianę treści klauzuli likwidatora wskazanej w szczegółowych
warunkach zamówienia na:
Klauzula likwidatora szkód
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wskazania likwidatora
dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy
Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych
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teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób
kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu
email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie
Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 11: Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na 12.03.2021
Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 12.03.2021
zmianą do SIWZ z dnia 04.03.2021 r.

PAKIET I
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
medycznej.
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
i posiadanego mienia
Pytanie 12. Prosimy o podanie informacji o szkodowości (szkody wypłacone i rezerwy) za
okres 10 lat
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informację, zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj
ubezpieczenia
OC podmiotu
leczniczego

Data
wypłaty

Data
szkody

2014-02-07

2013-07-25

2013-08-07

2014-04-24

2011-07-28

2011-09-12

OC podmiotu leczniczego 2014-05-09

2013-07-25

2013-08-07

OC podmiotu leczniczego 2016-07-08

2013-12-18

2015-12-21

2016-10-04

2015-06-29

2016-09-07

OC podmiotu leczniczego 2016-10-28

2016-01-03

2016-08-08

OC podmiotu leczniczego 2017-03-02

2016-01-03

2016-08-08

OC podmiotu leczniczego 2017-03-29

2013-12-18

2015-12-21

2017-06-01

2017-05-16

2017-05-17

OC podmiotu leczniczego 2018-03-28

2013-12-18

2015-12-21

OC podmiotu
leczniczego

OC działalności
pozamedycznej

OC działalności
pozamedycznej

OC podmiotu leczniczego

Data
zgłoszenia

Przedmiot
szkody
Szkoda na osobie uszkodzenie ciała
Szkoda na osobie obrażenia ciała
Szkoda na osobie uszkodzenie ciała
Uszkodzenie ciała i
rozstrój zdrowia
szkoda w mieniu
szkoda na osobieuszkodzenie ciała
szkoda na osobieuszkodzenie ciała
uszkodzenie ciała i
rozstrój zdrowia
szkoda w mieniu
uszkodzenie ciała i
rozstrój zdrowia
lecz. ambul. (a), szkoda
na osobie- uszkodzenie
ciała, uszkodzenie ciała i

Liczba
szkód

Wartość
wypłat

1

2 000,00 zł

1

8 000,00 zł

0

2 000,00 zł

1

3 000,00 zł

1

24 553,24 zł

-1

-40 000,00 zł

1

40 000,00 zł

0

2 000,00 zł

1

2 394,12 zł

0

-5 000,00 zł

2018-03-28
2013-12-18
2015-12-21
0
2 000,00 zł
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rozstrój zdrowia

OC podmiotu leczniczego

2018-03-28

2013-12-18

2015-12-21

OC podmiotu leczniczego 2021-01-18

2013-12-18

2015-12-21

lecz. ambul. (a), szkoda
na osobieuszkodzenie ciała
szkoda na osobieuszkodzenie ciała

0

3 000,00 zł

0

4 000,00 zł

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
Pytanie 13: Wnioskujemy o wykreślenie z części „Przedmiot i zakres ubezpieczenia”
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.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 14: Wnosimy o uzupełnienie informacji jn:
- planowany obrót na 2021r. w podziale na wartość kontraktu z NFZ oraz świadczenia
poza NFZ.
- planowana liczba pacjentów w 2021 roku z podziałem na lecznictwo zamknięte i
otwarte.
- liczba łóżek planowana w 2021 roku
- czy Zamawiający korzysta z usług podwykonawców? Jeśli tak, prosimy o informację w
jakim zakresie działalności
- jakie usługi medyczne poza kontraktem z NFZ są realizowane przez Zamawiającego ?
Odpowiedź: - Planowany obrót 2021 r. – 50.000.000,00 zł
- Planowani pacjenci 2021:
- IP Nocna i świąteczna ok. 4000
- IP - ok. 4000
- IP psych. – ok. 400
- szpital ok. 6500 + ZOL – ok. 35
- noworodki – ok. 450
- Poradnie i pracownie – ok. 26 tys. pacjentów
- liczba łóżek 2021 – 310
- Tak, Zamawiający korzysta z usług podwykonawców. Są to usługi w zakresie:
• Badań EEG
• Badań densytometrycznych
• Chemioterapii i radioterapii onkologicznej
• Zapewnienia organizacji konsyliów w ramach pakietu onkologicznego
• Badań scyntygraficznych
• Transportu sanitarnego ,,P’’ i ,,S’’
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• Badań kapilaroskopii , zabiegów PCNL
• Diagnostyki obrazowej tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
• Badań z zakresu tomografii komputerowej w ramach szybkiej diagnostyki
onkologicznej
• Badań laboratoryjnych wysyłkowych, których nie wykonujemy we własnym
laboratorium
• Badań patomorfologicznych i sekcji zwłok
• Diagnostyki obrazowa-badania tomografii komputerowej, badania
mammograficzne
• Badań EMG
- Zgodnie z informacją do oceny ryzyka.
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułu prowadzenia działalności
medycznej
Pytanie 15: Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie „Przedmiot i zakres ubezpieczenia”
wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.
Pytanie 16: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN lub
franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 17: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00
PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na szkody związane z COVID –
19
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 18:. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy
charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny,
izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości
zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?
Odpowiedź: Częściowo.
Pytanie 19: Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w
których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?
Odpowiedź: Tak, pomieszczenia.
Pytanie 20: Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem
ubezpieczonego:
a. został zakażony SARS-CoV -2?
Jeżeli TAK:
- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
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b.

c.

d.

e.

f.

- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 /
Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu
zachorował na Covid-19?
Jeżeli TAK:
- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych
przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARSCoV-2 lub chorych na Covid-19?
Jeżeli TAK:
- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.
Odpowiedź: został zakażony SARS-CoV -2?
Jeżeli TAK:
- jaka ilość osób została zakażona? 142
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
częściowo
- jakie zostały wprowadzone procedury? Procedura: „Postępowanie z
pacjentem podejrzanym lub zakażonym koronawiurusem 2019nCov”; „Sposób postępowania w IP i Nocnej i Świątecznej Opieki
Zdrowotnej z pacjentem, u którego istnieje podejrzenie zakażeniem
COVID-19”; „Postępowanie w MCM w przypadku osób z kontaktu z
osobą zakażoną SARS-Cov-2”; „Zasady stosowania środków ochrony
osobistej”
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV 2 / Covid-19 w przypadku zarażenia
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu 3CR test
zachorował na Covid-19?
Jeżeli TAK:
- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 70
- liczba osób wyzdrowiałych 69
przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie
SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?
Jeżeli TAK:
- łączna ilość osób w kwarantannie. 26
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach. 26

Pytanie 21: Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania
zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?
Jeżeli TAK:
- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
_________________________________________________________________________________________
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

Strona 11 z 22

SUPRA BROKERS

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

_____________________________________________________________________________

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych
powodów niż występowanie objawów.
Odpowiedź: TAK:
- łączna ilość pacjentów 607
- jakie zostały wprowadzone procedury? Procedura: „Postępowanie z
pacjentem podejrzanym lub zakażonym koronawiurusem 2019-nCov”; „Sposób
postępowania w IP i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej z pacjentem, u którego
istnieje podejrzenie zakażeniem COVID-19”; „Postępowanie w MCM w przypadku
osób z kontaktu z osobą zakażoną SARS-Cov-2”; „Zasady stosowania środków
ochrony osobistej”
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów. Brak danych
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż
występowanie objawów. Brak danych
Pytanie 22: Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin /
odwołania zaplanowanych zabiegów?
Jeżeli TAK:
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin
(%)
Odpowiedź: Były przesunięcia planowych operacji, ale nie posiadamy danych jaki
procent zabiegów został odwołany przez covid.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i
posiadanego mienia
Pytanie 23: Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną
w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności pozamedycznej
eksperymentalnych metod leczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 24: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia czystych strat finansowych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 25: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN lub
franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 26: Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym (pacjentów) - prosimy
o zgodę na wprowadzenie do umowy ubezpieczenia poniższej klauzuli :
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w
podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i
całodobowe świadczenia zdrowotne.
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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.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
Pytanie 27: Prosimy o określenie z jakiego mienia Zamawiający korzysta na podstawie
umów najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy użytkowania.
Odpowiedź: Lampa podczerwieni, wózek do przewożenia chorych, tomograf
komputerowy.
Pytanie 28: Prosimy o potwierdzenie, że szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych
innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą dotyczą tylko życia i zdrowia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Klauzule dodatkowe do Pakietu I
Pytanie 29: Prosimy o usunięcie z katalogu klauzul dodatkowych wskazanych do
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej
klauzuli reprezentantów.
Odpowiedź: Zgodnie z Tabelą ze strony 16 Szczegółowych warunków zamówienia,
klauzula reprezentantów nie jest wskazana do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

PAKIET II
1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
2) Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
3) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
4) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
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Pytanie 30: Prosimy o zgodę na wprowadzenie do warunków ubezpieczeń wskazanych w
Pakiecie II klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w treści j/n
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU 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.
1. Przy czym za:
2. - 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.
3. - wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych
instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji
wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który
rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy
Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i
logiczne”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
2. Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej
umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są
objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób
zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w
ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem
umowy ubezpieczenia.

1.

2.

W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może
zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego
organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
1)
substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub
inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy,
czy też nie, oraz
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2)

metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi
przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z
lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub
między organizmami, oraz
3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem
szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub
grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub
utraty możliwości korzystania z rzeczy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.

Pakiet II pkt. 1 – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów.
Pytanie 31: Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z
zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu
lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na
tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna
poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.
Odpowiedź: Nie występują.
Pytanie 32: Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są
napowietrzne linie energetyczne, jeśli tak, to jaka jest ich długość i wartość.
Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie są napowietrzne linie energetyczne.
Pytanie 33: Czy w ramach mienia wskazanego do ubezpieczenia znajduje się mienie na
stałe zamontowanego w karetkach pogotowia, jeżeli tak prosimy o jego wykaz.
Odpowiedź: Defibrylator LIFEPAK 5, respirator PARAPAC plus, ssak OB. 1000,
krzesło transportowe FERNO FST, nosze FERNO RS-5, transporter FERNO RS-5,
transporter FERNO MONDIAL BAZA
Pytanie 34: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia
i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa,
co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku
prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z
określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Nie wykonano z przyczyn epidemiologicznych, budowlanego przeglądu
rocznego. W 2021 r. wykonany zostanie pełny przegląd pięcioletni.
Pytanie 35: Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego
przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zwierają uwag,
zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli
jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.
Odpowiedź: Protokoły posiadają drobne sugestie natury estetycznej, niezagrażające
zdrowiu i życiu pacjentów oraz osób przebywających w obiektach.
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Pytanie 36: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z
obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne
przeglądy.
Odpowiedź: Zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy. Na
podstawie posiadanej ekspertyzy dostosowywane będą do obowiązujących przepisów.
Pytanie 37: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są
sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.
Odpowiedź: Zagwarantowany jest ciągły dozór głównego wejścia (portiernia).
Przeglądy przeprowadzane są w ramach ogólnych przeglądów budowlanych.
Pytanie 38: Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte
ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek
deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1997 roku do dnia dzisiejszego?
Odpowiedź: Nie było.
Pytanie 39: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000 PLN oraz franszyzy
integralnej w wysokości 200 PLN
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w
wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
Pytanie 40: Szkody w podziemnych instalacjach – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy
instalacji znajdujących się w miejscu ubezpieczenia i zgłoszonych do ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 41: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego,
maszyn, urządzeń, aparatów (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - pkt. 1 ) w
wysokości:
- sprzęt o wartości pow. 500.000,00 PLN – 5.000,00 PLN
- dla pozostałego sprzętu – 1.000,00 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 42: Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli w treści j/n
Klauzula endoskopów
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala
się, co następuje:
1) Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy
oraz urządzenia do terapii dożylnej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
2) ZU 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
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w zgięciu,
c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania
i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
3) odpowiedzialność ZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w
umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności ZU, ustalanego w ramach sumy
ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w
wysokości określonej w umowie
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 43: Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli w treści j/n
Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, iż odpowiedzialność
Zakładu Ubezpieczeń za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie
ryzyka na następujących warunkach:
– przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz
rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak
za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
– przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka
wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia
szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1.albo w
odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).
Tabela nr 1
Zmniejszenie odszkodowania
a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych
po okresie
miesięczny
– patrz pkt b)
użytkowania
współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
6 miesięcy
5,5%
• Lampy laserowe (poza medycyną)
• Lampy rentgenowskie-anodowe
– w szpitalach, oddziałach radiologicznych
• Lampy laserowe (w medycynie)
• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie
3,0%
12 miesięcy
FOTO (poza medycyną)
• Lampy analizujące (poza medycyną)
• Tyratrony (w medycynie)
• Lampy kineskopowe (poza medycyną)
18 miesięcy
2,5%
• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach
rentgenologicznych (w medycynie)
24 miesięcy
2,0%
• Inne lampy projektowe (w medycynie)
• Lampy pamięciowe (poza medycyną)
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• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)
• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)
• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w
medycynie)
1,5%
24 miesięcy
• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)
• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)
1.
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i
obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp
płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o
stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:
P x 100
------------PG x X x Y
gdzie:
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem
odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela)
przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod
obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący
liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,
X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez
producenta dla lamp danego rodzaju:
a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy
do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,
Y = współczynnik likwidacyjny
a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują
indywidualne warunki udzielonej gwarancji.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 6
Pytanie 44: Prosimy o dodanie zapisy w pkt. 2 – szkody w sprzęcie medycznym w
karetkach (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia) zapisu:
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
b) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
c) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
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d) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny
warsztat naprawczy,
e) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy
ubezpieczenia,
f) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia,
obtłuczenia,
g) wynikające z utraconych korzyści,
h) w postaci utraty zysku;
Odpowiedź: Zamawiający dodaje wnioskowany zapis. Niniejsza odpowiedź modyfikuje
zapisy SWZ.

Pakiet II pkt. 3 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka
dewastacji
Pytanie 45: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 46: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 500 zł dla
ryzyka kradzieży zwykłej.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet II pkt. 4
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
Pytanie 47: Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia
lamp od wszystkich ryzyk
Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Zakładu
Ubezpieczeń za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na
następujących warunkach:
– przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz
rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak
za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
– przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka
wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia
szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1.albo w
odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).
Tabela nr 1
a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych Zmniejszenie odszkodowania
– patrz pkt b)
po okresie
miesięczny
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użytkowania

współczynnik

• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
6 miesięcy
5,5%
• Lampy laserowe (poza medycyną)
• Lampy rentgenowskie-anodowe
– w szpitalach, oddziałach radiologicznych
• Lampy laserowe (w medycynie)
12 miesięcy
• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie
3,0%
FOTO (poza medycyną)
• Lampy analizujące (poza medycyną)
• Tyratrony (w medycynie)
• Lampy kineskopowe (poza medycyną)
18 miesięcy
2,5%
• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach
rentgenologicznych (w medycynie)
• Inne lampy projektowe (w medycynie)
24 miesięcy
2,0%
• Lampy pamięciowe (poza medycyną)
• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)
• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)
• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w
medycynie)
24 miesięcy
1,5%
• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)
• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)
2.
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i
obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp
płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o
stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:
P x 100
------------PG x X x Y
gdzie:
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem
odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela)
przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod
obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący
liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,
X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez
producenta dla lamp danego rodzaju:
a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy
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do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,
Y = współczynnik likwidacyjny
a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują
indywidualne warunki udzielonej gwarancji.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 6.
Pytanie 48: Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli w treści j/n
Klauzula endoskopów
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala
się, co następuje:
1) Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy
oraz urządzenia do terapii dożylnej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
2) ZU 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;
3) odpowiedzialność ZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w
umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności ZU, ustalanego w ramach sumy
ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;
4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w
wysokości określonej w umowie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 49: Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla lamp i endoskopów.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 10 % łącznej sumy
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dla lamp. Niniejsza
odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie zgadza się na ustalenie limitu dla
endoskopów.
Pytanie 50: Prosimy o wprowadzenie do treści „Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu
przenośnego” po zdaniu „W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z
włamaniem lub rabunku…” następującego zapisu „Ubezpieczający ponosi udział własny w
wysokości 15% wartości szkody, nie mniejszy niż 500 zł”.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 51: Prosimy o wprowadzenie do kosztów proporcjonalnych franszyzy redukcyjnej
w wysokości 2 dni
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 52: Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzule dodatkowe do pakietu II
Pytanie 53: Prosimy o dodanie w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po
zebraniu danych do SIWZ zapisu:
„Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 20% wartości zgłoszonego do
ubezpieczenia mienia, ale nie więcej niż 10.000.000 zł”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 54: Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego
pokrycia w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niż
10.000.000,00 PLN oraz wskazanie w jakim terminie klauzula ma być rozliczana.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Klauzula automatycznego pokrycia powinna
być rozliczana za każdy roczny okres ubezpieczenia w termnie 1 miesiąca po
zakończeniu danego okresu polisowania. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
Pytanie 55: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00
PLN dla klauzuli technologicznej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 56: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00
PLN dla klauzuli zastąpienia i części zamiennych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 57: Prosimy o dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych zapisu:
„pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami
prawa”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 58: Prosimy o dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zapisu”
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„pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami
prawa”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 59: Prosimy o modyfikację treści klauzuli szybkiej likwidacji szkody
Z:
„…termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po
dniu,…”
Na:
„…termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po
dniu,…”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 60: Prosimy o potwierdzenie, że klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia
mienia ma zastosowanie do mienia zgłoszonego w wartości księgowej brutto.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 61: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00
PLN dla klauzuli kosztów poszukiwania przyczyny szkody.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 62: Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące - prosimy o wprowadzenie
limitu odpowiedzialności max 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 63: Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i
modernizacyjnych – prosimy o modyfikację treści i wyłączenie z zakresu prac
wymagających pozwolenia na budowę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Joanna Witczak
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