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Wrocław, 08.12.2020r. 
 

 
 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Szpitala w Pyskowicach Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR270/2020/N/Pyskowice 

 
Działając w imieniu i na rzecz Szpitala w Pyskowicach Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra 
Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 
 
 
Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłaszane podziemne instalacje i 
urządzenia w odległości większej niż 300m od ubezpieczonych budynków. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla lamp w urządzeniach zgłoszonych 
do ubezpieczenia. Proponujemy 50 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający wyrażę zgodę na limit 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 3 
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 
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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: 

OPIS LAMPY 
redukcja odszkodowania 

po okresie 
użytkowania 

miesięcznie 
o 

a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe 
(w sprzęcie niemedycznym) 6 miesięcy 5,50% 

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,50% 
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 
fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) 12 miesięcy 3,00% 

b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 
(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach 
lub radiologicznych (tomografia 
komputerowa patrz b) 

12 miesięcy 3,00% 

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00% 
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 
fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) 12 miesięcy 3,00% 

Termokatodowe lampy elektronowe 
gazowane (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00% 

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,00% 
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości 
(sprzęt niemedyczny) 18 miesięcy 2,50% 

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 
(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej 
(tomografia komputerowa: patrz b) 

24 miesiące 2,00% 

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 24 miesiące 2,00% 
Lampy pamięciowe 24 miesiące 2,00% 
Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,00% 
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,50% 
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie 
(tomografia komputerowa patrz: b) 24 miesiące 1,50% 

Rentgenowskie lampy powiększające 24 miesiące 1,50% 
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne 
(sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,50% 

Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,50% 
   

 
 



  Strona 3 z 4                     
              SUPRA BROKERS ® 

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

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

SUPRA BROKERS® 

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

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

 

 

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. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
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” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 5 
W Klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 3 mln 
zł. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 6 
W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 
prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Jacek Kopacz 


