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Wrocław, 11.01.2021 
 

 
 
 

Do uczestników  przetargu 
nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Szpitala  
Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ  NR 

268/2020/N/BYTOM 

 
Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi 
na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 
 
 
Dotyczy: Pakiet II  
 
1. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została zebrana między 26.11.2020 
a 04.12.2020. 
 

2. W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec listopada 
2020, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości 
nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.  

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

3. Prosimy o bliższą informację nt. przyczyny szkody, która widnieje w rezerwie za 
2020 rok. 

Odpowiedź: Uszkodzenie transformatora na skutek jego zalania podczas deszczu 
nawalnego. Trwa zbieranie dokumentacji. Nie zostały do tej pory wydane decyzje 
dotyczące wypłaty odszkodowania. 

 

4. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o 
odpowiedź na poniższe pytania:  
a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w 
zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?  W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 
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b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku 
odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 
c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do 
określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych 
ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 
d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów? 

Odpowiedź: Zakres, franszyzy i ubezpieczone lokalizacje były zbliżone do tych, 
określonych w SIWZ 

 

5. Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach 
wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli 
tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie 
mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne 
Zamawiającego po takich szkodach. 

Odpowiedź: Informacja na temat występowania powodzi została podana w załączniku 
nr 11 do SIWZ. 

 

6. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach 
wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody 
spowodowane podtopieniami z obfitych opadów atmosferycznych? Jeśli tak, prosimy o 
podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte 
szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich 
szkodach? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie było takich szkód. 

 

7. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających  z 
podniesienia się wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód w wyniku 
podniesienia się wód gruntowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

8. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym 
medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia: 
a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają 
konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają 
dodatkowe/awaryjne źródła zasilania  
b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma 
zewnętrzna. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że: 

a) Posiadają zabezpieczenia konserwowane na bieżąco przez firmę zewnętrzną. 
Awaryjne źródła zasilania:  
-kompleks budynków na al. Legionów oraz kompleks budynków przy ul. 
Żeromskiego posiadają agregaty prądotwórcze 
-dodatkowo Blok Operacyjny Okulistyki oraz Blok Operacyjny Chirurgii 
posiadają zabezpieczenia w postaci UPS-ów   

b) Konserwacją sprzętu zajmują się firmy zewnętrzne. 

 
9. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu: 
a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, 
b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe 

Odpowiedź: 

a) Nie  
b) Na terenie szpitala znajdują się tylko gaśnice proszkowe. 

 

10. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach 
w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci 
(rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada zabezpieczeń na poziomie 
rozdziału sieci. 

 

11. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - 
obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o 
wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
12. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie: 
W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 
odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum 
wymienionych poniżej ryzyk:”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest 
objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, 
sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w 
wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub 
biologicznego” 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 
zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 
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objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 
ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte 
szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje 
zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 
ubezpieczenia. 

 
13. W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w 
szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy 
niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co 
najmniej następujące ryzyka:”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest 
objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, 
sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w 
wyniku reakcji jądrowej,  promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub 
biologicznego” 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 
zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 
objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 
ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte 
szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje 
zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 
ubezpieczenia. 

 

14. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją 
Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od 
woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów 
objętych ubezpieczeniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

15. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie 
odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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16. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie 
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W związku z 
powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
17. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ 
będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 
odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit 
określony zapisami SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

18. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje 
prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? 
Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace. 

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje takich prac. 

 

19. Prosimy o uzupełnienie wykazu nieruchomości o następujące informacje: 
- adresy poszczególnych obiektów  
- rok budowy 
- konstrukcja ścian 
- konstrukcja dachów 
- w odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o uzupełnienie danych nt. 
przeprowadzonych w ostatnich 10 latach remontach i modernizacjach (kiedy i w jakim 
zakresie zostały przeprowadzone).  

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informacje: 

Budynki ul. Żeromskiego 7: 
Blok nr 1: 
- rok budowy: nie znany 
- konstrukcja ścian: murowana 
- konstrukcja dachu: konstrukcja drewniana 
 
Blok nr 2:  
- rok budowy: nie znany 
- konstrukcja ścian: murowana 
- konstrukcja dachu: podłoże betonowe stropodachu  
 
Blok nr 3:  
- rok budowy: nie znany 
- konstrukcja ścian: murowana 
- konstrukcja dachu: konstrukcja drewniana 
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Blok nr 4:  
- rok budowy: nie znany 
- konstrukcja ścian: cegła ceramiczna pełna licowa 
- konstrukcja dachu: więźba drewniana 
 
Blok nr 5:  
- rok budowy: nie znany 
- konstrukcja ścian: gazobeton i cegła 
- konstrukcja dachu: stropodach żelbetowy płaski 
Łącznik + sterylizacja:  
- rok budowy: nie znany 
- konstrukcja ścian: cegła pełna 
- konstrukcja dachu: konstrukcja drewniana  
 
Pralnia:  
- rok budowy: nie znany 
- konstrukcja ścian: cegła pełna 
- konstrukcja dachu: konstrukcja Ackermana 
 
Budynek w którym obecnie znajduje się sklepik:  
- rok budowy: nie znany 
- konstrukcja ścian: cegła pełna  
- konstrukcja dachu: prefabrykowany żelbet  
 
Budynek rozdzielni (stacja TRAFO):  
- rok budowy: nie znany 
- konstrukcja ścian: fundamentowe żelbetowe 
- konstrukcja dachu: stropodach żelbetowy z płyt korytkowych  
 
Budynki al. Legionów 49: 
Budynek administracyjny: 
- rok budowy: 1970 r. 
- konstrukcja ścian: cegła  
- konstrukcja dachu: żelbetowy 
 
Budynek główny: 
- rok budowy: nie znany 
- konstrukcja ścian: cegła ceramiczna pełna  
- konstrukcja dachu: konstrukcja drewniana  
 
Budynek stacja TRAFO: 
- rok budowy: nie znany 
- konstrukcja ścian: murowane 
- konstrukcja dachu: brak danych 
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- w odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o uzupełnienie danych nt. 
przeprowadzonych w ostatnich 10 latach remontach i modernizacjach (kiedy i w jakim 
zakresie zostały przeprowadzone).  

1) Ocieplenie stropodachu wraz z remontem pokrycia dachowego, wymianą obróbek 
blacharskich, rynien i rur spustowych wraz z instalacją odgromową w bloku nr 1 – 
2010 r.  

2) Modernizacja Izby przyjęć oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni 
diagnostyki obrazowej (parter, bl. 5) – 2010 

3) Termomodernizacja budynku nr 2 – 2010 

4) Termomodernizacja budynku nr 5 – 2010 

5) Termomodernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego i Hepatologii (al. 
Legionów) etap 1 docieplenie – 2010 

6) Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Oddziału 
Obserwacyjno- Zakaźnego i Hepatologii (budynek główny, al. Legionów 49) – 2011 

7) Termomodernizacja budynku administracyjnego Szpitala Obserwacyjno- 
Zakaźnego (al. Legionów) – 2012 

8) Termomodernizacja budynek nr 3 i budynek nr 4 – 2013 

9) Remont budynku nr 5 Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu – 2014 

10) Dostosowanie obiektów i pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu- 
budynek nr 1 (Oddział Okulistyki + Sala Operacyjna Okulistyki) – 2015 

11) Dostosowanie pomieszczeń w budynku IV dla potrzeb przychodni 
wielospecjalistycznej w tut. Szpitalu przy ul. Żeromskiego 7 – 2016 

12) Wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w ramach nakazu Śląskiego 
Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znajduj ących się w  92017) 

- budynku głównym al. Legionów 49 ZOL (IIIp.) -malowanie ścian i sufitów  

- budynku nr V przy ul Żeromskiego 7 ciąg komunikacyjny piwnic – malowanie ścian, 
sufitów i wymiana wykładziny  

13) Wykonanie remontu pomieszczeń szpitalnych w ramach nakazu Śląskiego 
Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znajduj ących się w (2019): 

- budynku głównym al. Legionów 49 ZOL (IIp.) – malowanie ścian, sufitów, wymiana 
wykładziny na korytarzu orz remont łazienki   

- budynku nr V magazyn bielizny brudnej i czystej (piwnica) – malowanie ścian, 
sufitów oraz wymiana wykładziny   

- malowanie pracowni RTG i pokoju socjalnego 

-ciąg komunikacyjny przy laboratorium – malowanie ścian, sufitów, wymiana 
kaloryferów oraz wykonanie nowej posadzki  
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-zabytkowa klatka schodowa bl. I – malowanie ścian, sufitów, podstopnic i balustrad 
oraz obłożeniem schodów wykładziną PCV 

 

20. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki 
nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich 
wartości. 

Odpowiedź: Nie. 

 

21. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z 
eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej 
wartości? 

Odpowiedź: Aktualnie Zamawiaj ący nie ma takich planów. 

 

22. W przypadku, gdy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z 
eksploatacji, prosimy o wskazanie przyczyn wyłączenia mienia z eksploatacji. W jaki 
sposób zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone? 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

23. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że określony w 
klauzuli limit dotyczy sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w danym ryzyku na 
początku okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

24. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za 
wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
25. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z 
niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem zapisów klauzuli 
nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto. 
 

26. Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki wraz z wyposażeniem stanowią jeden 
kompleks? Jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków z uwzględnieniem 
mienia w nich się znajdującego? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 141. 
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27. Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy 
postanawiają, że w przypadku, gdy  
1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań 
powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie 
polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem 
danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub  
2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 
ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze 
względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, 
powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na 
dotychczasowych warunkach, 
Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia 
(okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.  
Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w 
celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
28. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 08.01.2021. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienił już termin składania ofert na 15.01.2021 
 
DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: 
29. W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie 
okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej możliwości 
prosimy o akceptację poniższej klauzuli: Klauzula wypowiedzenia  umowy przez Strony 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca 
pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości 
przekroczy 30 %  
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. 
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.  
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30. Prosimy o podanie szkodowości z ostatnich trzech lat (najlepiej pięciu) z 
jednoczesnym zaktualizowaniem szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi (w tym 
podanie rezerw). Prosimy o podanie daty szkody oraz wypłaty. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana z najwyższą 
starannością w oparciu o zaświadczenia od dotychczasowych ubezpieczycieli na dzień 
26/11/2020 oraz 04/12/2020r. 
 
31. Wszędzie, gdzie w SIWZ i w załącznikach są określone terminy realizacji (np. 3 
dni), prosimy o modyfikację na słowa „dni” na „dni robocze”, a także ustalenie 
minimalnego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze. Z przyczyn niezależnych od 
wykonawcy realizacja zadań w ciągu np. 3 dni może się okazać niemożliwa – np. w okresie 
świąt, „długich weekendów” itp. gdzie 3 dni są często okresem ustawowo wolnym od pracy 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
32. Prosimy o połączenie zadań z pakietu I i II w jedno zadanie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
33. W odniesieniu do kl. funduszu prewencyjnego – prosimy o zmianę zapisów w taki 
sposób, że kwota udzielonego wsparcia w ramach funduszu prewencyjnego nie przekroczy 
10% wysokości składki przypisanej z wszystkich zawartych umów ubezpieczenia, w ciągu 
jednego roku polisowego, nie więcej niż 30.000 zł. Dodatkowo prosimy o zmianę 
stwierdzenia: „Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela (…)” na „Ubezpieczający 
uzgodni z Ubezpieczycielem (…)”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
PAKIET I 
34. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter 
swoich placówek podległych 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: Nie. 
 
35. Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ opieką 
ubezpieczonego: 
-został zakażony SARS-CoV-2?  
-zachorował na Covid-19?  
-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub 
chorych na Covid-19?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wszystkie z powyższych pytań. 
 
36. Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego 
SARS-CoV -2Covid-19?  
Odpowiedź: Tak. 
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37. Jakie Zamawiający podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom 
wśród pracowników?  
Odpowiedź: Wprowadzone środki ostrożności: 

• Powołanie „Zespołu ds. opieki medycznej dla pracowników Szpitala w związku 
z rozprzestrzenianiem się i przeciwdziałaniem COVID-19” którego celem jest: 
◦ rozwiązywanie problemów dot. postępowania w związku z 

rozprzestrzenianiem się i przeciwdziałaniem COVID19, 
◦ dynamiczne wprowadzanie ograniczeń i zmian zasad funkcjonowania 

wszystkich komórek organizacyjnych szpitala, zarówno oddziałów 
szpitalnych jak i części adm., w zależności od rozwoju pandemii, która 
będzie miała wpływ na funkcjonowanie szpitala,  

◦ upowszechnianie wiedzy dot. COVID-19 wśród pracowników szpitalach  
◦ promowanie wzorowych zachowań i podnoszenie standardów [racy wśród 

pracowników w związku z rozprzestrzenianiem się i przeciwdziałaniem 
COVID-19 oraz monitorowanie ich przestrzegania 

◦ udzielanie pomocy pracownikom w podejmowaniu trudnych decyzji dot 
rozprzestrzeniania się COVID-19 

◦ sprawowanie nadzoru nad organizacja pracy pracowników. 
• Wprowadzanie szeregu wewnątrzszpitalnych procedur dotyczących koronawirusa i 

ich zespołowa aktualizacja w razie potrzeby 
• Wprowadzanie w poszczególnych jednostkach szpitala procedur i wytycznych 

konsultantów krajowych, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, PSSE. 
• Cykl szkoleń na oddziałach szpitalnych dot. sposobu zakładania i ściągania 

środków ochrony indywidualnej.  
• Aktywne i skuteczne zabezpieczanie asortymentu środków ochrony indywidualnej.                                                
• Regularne prewencyjne badania przesiewowe pracowników Oddziału 

Obserwacyjno-Zakaźnego pod kątem obecności koronawirusa SARS-CoV-2. 
• Współpraca z podmiotami świadczącym usługi na terenie szpitala (Voxel, 

Diagnostyka, Nefrolux) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i 
pacjentów. 

• Zespołowe opracowanie oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS-CoV-2 
dla pracowników szpitala. 

• Wpuszczanie na teren szpitala wyłącznie osób z prawidłowo założoną maseczką.  
• Pomiar temperatury ciała przed wejściem do szpitala pacjentów i pracowników. 

 
 
38. Czy Zamawiający przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno- 
Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?  
Odpowiedź: Tak. 
 
39. Czy Zamawiający opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia 
zakażeń w placówkach Zamawiającego?  
Odpowiedź: Tak. 
 
40. Prosimy o podanie wysokości obrotu z działalności medycznej za ostatni rok. 
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Odpowiedź: 49.233.148,01 zł. 
 
41. Prosimy o podanie wysokości kontraktu z NFZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 
 
42. Prosimy o podanie ilości pracowników z podziałem na: 
- lekarzy  
- pielęgniarki i położne 
- pozostały personel  
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 
 
43. Prosimy o podanie liczby hospitalizacji w ostatnim roku. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 
 
44. Prosimy o podanie liczby udzielonych porad w lecznictwie ambulatoryjnym w ostatnim 
roku. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 
 
 
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 
 
45. Prosimy o wykreślenie zdania: „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.” W przypadku zgody na 
wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu 20.000 zł na jedno / wszystkie zdarzenia dla 
tego rozszerzenia w ciągu trwania polisy ubezpieczeniowej.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU 
WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 
46. Prosimy o zmianę Przedmiot i zakres ubezpieczenia na: Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności 
medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej 
wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia 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. 
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z 
prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona 
szkoda 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 - prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu 
ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.  
Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna prosimy o wykreślenie zapisów: 
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- 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 
Jeżeli wykreślenie powyższego punktu nie zyskuje akceptacji Zamawiającego prosimy o 
wprowadzenie limitu w wysokości do 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki na tego 
rodzaju szkody (naruszenie praw pacjenta). 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Wyraża jednak zgodę na 
wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym 
okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
47. rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców - prosimy o potwierdzenie, 
że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez podwykonawcę, 
gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego 
odpowiedzialność jak za działania własne, z zachowaniem przez Ubezpieczyciela prawa do 
dochodzenia roszczenia, które przysługiwało ubezpieczonemu wobec tego podwykonawcy z 
tytułu wyrządzonej szkody (z prawem do regresu). 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
48. Szkody związane z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym wirusa HIV, a 
także wirusów hepatotropowych powodujących WZW - prosimy o wykreślenie szkód 
związanych z wirusem HIV. W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie 
prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU 
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA 
49. W odniesieniu do mienia przechowywanego prosimy o akceptację klauzuli w treści: 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w 
podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne. 
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. 
Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez 
pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
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. 
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. 
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Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot 
leczniczy depozytu.  
Podlimit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
50. Prosimy o podanie wysokości obrotu z działalności pozamedycznej. 
Odpowiedź: 4.349.557,13 zł. 
 
51. W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez podwykonawców prosimy o 
potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest udzielanie ochrony z zachowaniem prawa do 
regresu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
52. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł, bądź innej 
akceptowalnej przez Zamawiającego 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
53. Jednocześnie informujemy, że Wykonawca wprowadza do OWU dodatkową 
definicję:  
 „1) choroba zakaźna -  choroba, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej 
substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:   
a) 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   
b) 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   
c) 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 na wprowadzenie powyższej definicji choroby 
zakaźnej do ubezpieczeń dobrowolnych z zakresu Pakietu I. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
54. Prosimy o zgodę na zastosowanie dodatkowego wyłączenia do OWU wykonawcy 
zapisu: 
„Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody: 
- niezależnie od ich charakteru, spowodowane przez, wynikające z lub związane z chorobą 
zakaźną, niezależnie od zajścia innych zdarzeń przyczyniających się jednocześnie lub w 
jakiejkolwiek innej kolejności do powstania tych szkód;”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
PAKIET II 
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55. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, 
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego klauzuli wyłączającą ryzyka cybernetyczne:  
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek 
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel 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”. 
 
W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli, prosimy o 
pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w 
danych oraz szkód następczych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak 
cybernetyczny/działanie hakera”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
56. Prosimy o podanie wysokości PML – szacowanej maksymalnej wartości mienia w 
jednej lokalizacji / kompleksie lokalizacji, która może zostać zniszczona w wyniku 
pojedynczej szkody.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 141. 
 
57. Prosimy o informację na temat rezerwy: czy szkoda została już zamknięta, jeśli tak, to 
w jakiej kwocie wypłacono odszkodowanie, jeśli nie to jakie są rokowania co do wypłaty 
odszkodowania, czy są już (nawet częściowe) decyzje ubezpieczyciela 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. 
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58. Prosimy o wprowadzenie klauzuli jak niżej do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: 
Klauzula - wyłączenie choroby zakaźnej 
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że z zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie straty, szkody, odpowiedzialność, roszczenia, 
koszty lub wydatki, niezależnie od ich charakteru (szkody), spowodowane przez, 
wynikające z lub związane z chorobą zakaźną, niezależnie od zajścia innych zdarzeń 
przyczyniających się jednocześnie lub w jakiejkolwiek innej kolejności do powstania tych 
szkód, chyba że spowodowane są one również innym zdarzeniem  objętym ochroną na 
podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia.  
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   
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.   
 
W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty ww. klauzuli, prosimy o 
pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia dla szkód, o 
których mowa w ww. „Klauzuli - wyłączenie choroby zakaźnej”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli do 
ubezpieczeń z Pakietu II. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW 
 
59. Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia rozszerzenia „Dodatkowe rozszerzenie zakresu 
(dotyczy sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów): działanie człowieka…”.  
W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenia zmian: 
1) wprowadzenie wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez 
uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, 
który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych 
zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), 
zgodnie z instrukcją producenta sprzętu, 
2) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 
urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi 
warunkami: 
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- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane 
do zachowania urządzenia w należytym stanie, 
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie  
kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,  
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, 
mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania, 
3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 
urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te  urządzenia 
zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w 
sprzęcie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
60. Dodatkowe rozszerzenia - Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń 
chłodniczych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek: 
a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta, 
b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
61. Dodatkowe rozszerzenia - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o 
rozszerzenie klauzuli o następujące wyłączenia: 
Z ochrony wyłączone pozostają szkody: 
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, 
związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, 
brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 
b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje 
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 
warsztat naprawczy, 
f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia, 
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 
obtłuczenia,    
h) wynikające z utraconych korzyści, 
i)  w postaci utraty zysku; 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie wyłączeń z 
punktów a, d, f, h, i. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
62. Czy Zamawiający posiada sprzęt, który jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu? 
Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jaki to sprzęt, jego wartości i ilości 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt zlokalizowany poniżej poziomu gruntu 
to głównie: 
1. Komputer wraz z drukarką i czytnikiem (Magazyn Apteczny)  - 3 048,50 zł 
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2. Komputer wraz z drukarką (Żywienie) – 933,99 zł 
3. UPS (zabezpieczający Blok Operacyjny Okulistyki) – 43 815,99 zł 
4. UPS (zabezpieczający  Blok Operacyjny Chirurgii) – około 43 000,00 zł 
5. System do dezynfekcji wody cieplnej (generatora OXCL) - 46 334,10 zł 
 
63. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała 
zastosowanie wypłata wg. wartości rzeczywistej? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
64. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% min 500 zł dla 
poniższego zakresu: 
- Ryzyko przepięć,  
- Ryzyko przetężenia, 
- Szkody  elektryczne, 
- Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów, 
- Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych, 
- Klauzula ewakuacji. 
 - dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu w wysokości 10% min 1 000 zł 
- dla pozostałego zakresu 500 zł  
lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla 
wymienionych ryzyk w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
 
65. Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o: 
1) ustanowienie limitu dla szkód w lampach, 
2) zgodę na zastosowanie poniższych współczynników zużycia, mających zastosowanie 
– zgodnie z treścią klauzuli – do ryzyk pozostałych (poza ryzykiem ognia, wody lub 
kradzieży z włamaniem oraz rabunku): 
a) 

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych 
– patrz pkt b) 

Zmniejszenie odszkodowania 

po okresie 
użytkowania 

miesięczny 
współczynnik 

• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)  
• Lampy laserowe (poza medycyną)  

6 miesięcy 5,5% 

• Lampy rentgenowskie-anodowe  
– w szpitalach, oddziałach radiologicznych  
• Lampy laserowe (w medycynie)  
• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie 
FOTO (poza medycyną)  
• Lampy analizujące (poza medycyną)  
• Tyratrony (w medycynie) 

12 miesięcy 3,0% 



  Strona 19 z 37                     
              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 

 

 

• 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 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: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na pkt. 2). Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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KLAUZULE DODATKOWE: 
66. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego 
dla majątku obejmowanego ochroną w ramach niniejszej klauzuli łącznie w rocznym okresie 
ubezpieczenia – np. 20% wartości ubezpieczanego mienia, nie więcej niż 10.000.000 zł. lub 
innego akceptowanego przez Zamawiającego oraz doprecyzowanie w jaki sposób będzie 
naliczana składka dodatkowa za mienie objęte ochroną w ramach klauzuli. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20% 
wartości ubezpieczanego mienia, nie więcej niż 10.000.000 zł. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
67. Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie 
odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku 
VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
68. W odniesieniu do Ryzyka przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o 
następujące postanowienia: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną 
ubezpieczeniową pod warunkiem zastosowania odpowiedniego do zagrożenia 
zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody 
powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
69. W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o 
następujące postanowienia (wyłączenia):  
„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU 
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 nagrzewanie 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, w elektroenergetycznych liniach 
przesyłowych” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie wprowadzenie wyłączeń 
odpowiedzialności w treści: 
 „poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w 
OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 
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b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 
warsztat naprawczy, 
c) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego 
(oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w 
elektroenergetycznych liniach przesyłowych, o ile brak takiego badania miał wpływ na 
powstanie szkody” 
 Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
70. Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z 
poniższym: 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy 
Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem: 
- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych 
(w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania 
wniosku ubezpieczeniowego; 
- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych 
Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji 
poprawności ich wystawienia; 
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je 
w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych  drafty 
dokumentów do ponownej weryfikacji; 
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą 
(oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
71. Klauzula rzeczoznawców – wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli zgodnie z 
poniższym: 
„…. 
- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela; 
- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen 
rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
72. Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 200 000 
zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 
zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
73. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o ustalenie limitu 
500.000 zł, bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości  
1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
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74. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia 
klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną 
przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
75. Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący 
warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane 
bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego 
mienia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
76. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o 
frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa” 
Odpowiedź: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24. 
 
77. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o rozszerzenie klauzuli o 
frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są stosowane i sprawne technicznie”, 
Odpowiedź: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24. 
 
78. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o rozszerzenie 
klauzuli o poniższe postanowienia: 
„Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących 
warunków: 
a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu 
technicznego, 
b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania, 
c) odpowiedniego zakonserwowania wszelkich maszyn i urządzeń, 
d) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej; 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze 
względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
79. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o ustanowienie limitu dla 
klauzuli np. 50 000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 
zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
80. W odniesieniu do Klauzuli szybkiej likwidacji szkód, prosimy o zgodę na modyfikację 
na treść: „Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku 
szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes 
Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień  
roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie 
Ubezpieczyciela o szkodzie, o ile Ubezpieczony poinformuję w zgłoszeniu o tej wyjątkowej 
sytuacji. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora 
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zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres 
i okoliczności szkody, pozostawiając do ewentualnej oceny Ubezpieczyciela elementy 
uszkodzone, które podlegały wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie 
udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający 
zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody 
spowodowanej kradzieżą.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA: 
81. Prosimy o informację o planowanych w trzyletnim okresie ubezpieczenia 
inwestycjach, inwestycjach w toku (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem, 
wartością i planowanym terminem zakończenia). 
Odpowiedź: Inwestycje w toku planowane do realizacji w roku 2021:  
1) Zakup aparatu RTG - planowany termin zakończenia inwestycji 08.02.2021 r., 
wartość inwestycji 1 494 720,00 zł. 
2) Wymiana dźwigu osobowego w budynku nr 5 – planowany termin zakończania 
inwestycji 04.03.2021, wartość inwestycji  307 500,00 zł 
Plany inwestycyjne tworzone są tylko na rok.  
 
 
82. Prosimy o informację, czy: 
a) do ubezpieczenia deklarowane są obiekty wyłączone z użytkowania/eksploatacji, 
b) w okresie ubezpieczenie planuje się wyłączenie jakiś obiektów z 
użytkowania/eksploatacji. 
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z określeniem przyczyny ich 
wyłączenia z użytkowania/eksploatacji, ich zabezpieczenia na okres wyłączenia z 
użytkowania/eksploatacji oraz ich wartości. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 21 i 22. 
  
83. W odniesieniu do informacji o ryzyku dot. zastosowanych zabezpieczeń w postaci: 
a) urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru – prosimy o wskazanie 
obiektów/obszarów objętych tym zabezpieczeniem wraz z określeniem adresatem alarmu 
(np. portiernia, PSP), 
b) dozoru – prosimy o informację przez kogo i w jakich godzinach wykonywany jest 
dozór (całodobowa, po godzinach pracy, przez własnych pracowników, przez Agencję 
ochrony) 

a) Odpowiedź: Kompleks budynków ul. Żeromskiego:  
- Bl. V (cały )– centralka znajduje się na Izbie Przyjęć (pokój socjalny 
pielęgniarek)  
- Bl. I: Oddział Chirurgii, Oddział Okulistyki, Blo k Operacyjny Okulistyki, 
piwnica, strych oraz serwerownia. Centralka znajduje się na portierni.   

b) Dozór wykonywany jest całodobowo przez Sekcję Ochrony Obiektu (przez 
własnych pracowników) 

 
84. Prosimy o potwierdzenie, że informacja zawarta w Załącznik nr 11 do SIWZ, 
potwierdzająca że (dotyczy wszystkich obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia): 
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1) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 
ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób 
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności: 
a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); 
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 
 c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 
2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych 
wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  związanych z możliwością 
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ? 
3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo 
Budowlane? 
4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, 
wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie 
stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, w szczególności przeglądy 
okresowe dotyczą: 
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 
jego otoczenia; 
b) sprzętu przeciwpożarowego; 
c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 
d) instalacji gazowej; 
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
f) instalacji gazów medycznych; 
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 
h) instalacji ciśnieniowych; 
i) urządzeń dźwigowych. 

5) Od roku 1997 ubezpieczone lokalizacje nie były dotknięte powodzią. 
 
6) W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie obiektów nie spełniających 
powyższego wraz z określeniem w jakim zakresie ww. wymogi nie zostały spełnione przez 
dany obiekt i planowanego terminu usunięcia stwierdzonych uchybień. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że informacja w załączniku nr 11 do SIWZ, 
dotyczy wszystkich obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia. 
 
85. ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA 
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2017r.) – prosimy o: 
a) informację o przedmiocie i przyczynie szkody z 2020 r., na którą utworzona została 
rezerwa w kwocie 50 530,00 zł. wraz z informacją o ew. działaniach podjętych/wdrożonych 
przez Zamawiającego w celu uniknięcia powtórzenia się tego typu szkody w przyszłości, 
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b) przedstawienia szkodowości w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. 
Odpowiedź: Ad. a) zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 
Ad. b) Zamawiający aktualnie nie ma możliwości przedstawienia szkodowości z 5 lat. 
 
PAKIET III 
 
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE: 
 
86. Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania 
wymaganego warunku obligatoryjnego w ubezpieczeniu AC „wykupiona amortyzacja” na 
zdanie: 
- wykupiona amortyzacja - po przedłożeniu kompletu rachunków za naprawę oraz części.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
87. Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania 
zmienionej treści Klauzuli rzeczoznawców.  
Jest:  
Klauzula rzeczoznawców 
Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych 
poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia 
zakresu i rozmiaru szkody. 
Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
Propozycja zmiany:  
Klauzula rzeczoznawców  
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z 
ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W 
przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie 
wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
88.    Zwracamy się o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania 
zmienionej treści Klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym poprzez 
dodanie zdania:  
Uwzględnienie w rozliczeniu części oryginalnych bez amortyzacji następuje wyłącznie po 
udokumentowaniu naprawy fakturami. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
PAKIET I 
89. Prosimy o potwierdzenie, że fundusz prewencyjny w wysokości 30.000 PLN 
zostanie wypłacony jednorazowo w trzyletnim okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający nie  potwierdza powyższego.  



  Strona 26 z 37                     
              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 

 

 

 
PAKIET II  
90. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli „Ubezpieczenie lamp od 

wszystkich ryzyk” 
 
Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 
1. Strony postanowiły, że 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. 
2. Odpowiedzialność WYKONAWCY 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. 
3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się 
według poniższych zasad. 
4.  Odszkodowania za szkody powstałe: 
1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z 
zasadami opisanymi w OWU Wykonawcy dot. ustalenia wysokości szkody 
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 5,5 % 

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

12 miesięcy 3,0 % 

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

12 miesięcy 3,0 % 

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,0 % 
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 
fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) 

12 miesięcy 3,0 % 

Termokatodowe lampy elektronowe gazowane 
(sprzęt medyczny) 

12 miesięcy 3,0 % 

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny 12 miesięcy 3,0 % 
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt 
niemedyczny) 

18 miesięcy 2,5 % 

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

24 miesiące 2 ,0% 

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 24 miesiące 2,0 % 
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Lampy pamięciowe 24 miesiące 2,0 % 
Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,0 % 
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,5 % 
Lampy zdalnie wyłączane/ lampy płaskie 
(tomografia komputerowa patrz :b) 

24 miesiące 1,5 % 

Rentgenowskie lampy powiększające 24 miesiące 1,5 % 
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt 
medyczny) 

24 miesiące 1,5 % 

Lampy z akceleracją pionową 24 miesiące 1,5 % 
 
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: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65. Zamawiający nie wyraża 
zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 
 
91. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w  okresie ubezpieczenia dla 
ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 
zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
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92. Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące takie jak hel, azot lub podobne będą 
uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać ubezpieczeniu  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
93. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do Klauzuli automatycznego pokrycia 
zapisu: 
„Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia, którego wartość 
wzrosła wskutek wykonania inwestycji jest zgłoszone do ubezpieczenia przed upływem 30 
dni od dnia zakupu lub zwiększenia wartości mienia i opłacenie dodatkowej składki. 
Składka naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz 
zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy 
od daty poniesienia wydatków związanych z nabyciem lub zwiększeniem wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
94. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Klauzuli szybkiej likwidacji 
szkód limitu wysokości szkody w kwocie  10.000 PLN ? 
lub zastąpienie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód, Klauzulą likwidacji szkód o następującej 
treści 
„Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, wymagających natychmiastowej 
naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności, 
wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających 
po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w 
wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, 
Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności 
szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów 
naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie 
Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
95. Czy Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji na okres powyżej 30 dni, w 
okresie najbliższych 3 lat jakieś mienie ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o 
wskazanie takiego mienia 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 21 i 2. 
 
96. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla Klauzuli kosztów 
poszukiwania przyczyny szkody limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia w 
wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ? 
Odpowiedź: Limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 79 
 
97. Prosimy o potwierdzenie, że fundusz prewencyjny w wysokości 15.000 PLN 
zostanie wypłacony jednorazowo w trzyletnim okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. 
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98. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla dodatkowego rozszerzenia zakresu 
ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów wnioskujemy o 
wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności z 200 tys zł na 100 tys zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
99. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ między innymi 
w zakresie, dodatkowych klauzul, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU 
wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 
włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
100. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 500,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
101. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla sprzętu elektronicznego medycznego 
prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2% należnego odszkodowania 
nie mniej niż 500,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
102. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 500,00 zł dla mechanicznych uszkodzeń elektronicznego sprzętu, 
maszyn, urządzeń, aparatów lub inna propozycja Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
103. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla szyb i przedmiotów szklanych prosimy 
o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł lub inna propozycja 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
104. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o 
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub inna propozycja 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
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105. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o 
potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla gotówki, mienia 
pracowniczego i pacjentów. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
106. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla maszyn i urządzeń od uszkodzeń i 
awarii wnioskujemy o wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł na 50 
tys zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
107. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w zakresie ryzyka 
kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub 
inna propozycja Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
108. Prosimy o potwierdzenie, że  : 
a) ubezpieczony sprzęt elektroniczny  został wyposażony w urządzenia zabezpieczające 
przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. 
b) urządzenia te są  zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami  producentów 
sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. 
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi   
i przepięciami są : 
1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. 
2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone  
w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym 
wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu 
elektronicznego 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8. 
 
109. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się w pomieszczeniu: 
a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu 
b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe, 
c/ czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu 
medycznego? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9. 
 
110. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny 
dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami 
wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy 
techniczne nie wykazały stanów niepożądanych. 
Odpowiedź: Nie. 
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111. Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt 
stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. 
tomograf komputerowy) 
Odpowiedź: Nie. 
 
112. Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze? 
a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów 
prądotwórczych?,  
b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,  
c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;  
- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 
 
113. Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczenia, 
w którym znajdują się rezonanse magnetyczne zgłoszone do ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego urządzenia. 
 
114. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia: rezonanse są wyposażone w 
klimatyzację i czy posiadają  oddzielne  awaryjne źródło zasilania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego urządzenia. 
 
115. Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte 
w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. 
 
116. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że 
dotyczy limitów określonych na pierwsze ryzyko oraz że nie dotyczy ryzyka kradzieży 
zwykłej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
117. Klauzula składowania – prosimy o określenie jakie mienie jest/będzie składowane w 
pomieszczeniach poniżej gruntu. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w magazynie apteki, który jest zlokalizowany 
poniżej poziomu gruntu składowane są w szafkach oraz na paletach następujące 
asortymenty: 
- płyny infuzyjne, 
- materiały opatrunkowe i obłożenia operacyjne, 
- środki dezynfekcyjne, 
- jednorazowy i drobny sprzęt medyczny, 
- leki gotowe 
 
118. Wnioskujemy o wprowadzenie w Klauzuli składowania zapisów: o ile takie 
składowanie było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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119. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych/ - prosimy uzupełnienie treści klauzuli o: 
„że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były 
sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.” 
Odpowiedź: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24. 
 
120. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o uzupełnienie treści o: „że 
są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i 
posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.” 
Odpowiedź: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24. 
 
121. Prosimy o przekazanie aktualnych danych szkodowych z datą wystawienia z 
miesiąca listopada 2020r. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 
 
122. Prosimy o informację według  na jaki dzień jest podana szkodowość w aktualnym 
SIWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1. 
 
123. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk oczekuje się pokrycia ubezpieczenia od szkód polegających na utracie, zniszczeniu 
lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i 
niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
124. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem 
ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w 
ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, 
które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności 
(prosimy informacje jakie to szkody oraz liczbę takich szkód) 
Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy o takich szkodach. 
 
125. Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego Szpitala Specjalistycznego nr 1 dla 
lokalizacji ul. Stefana Żeromskiego 7, 41-902 Bytom 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia plan zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych 
odpowiedzi, który stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo 
wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ. 
 
126. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu 
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa  oraz posiadają aktualne 
przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie 
spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 
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127. Czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy 
budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą 
budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 
 
128. Prosimy o udostępnienie protokołu z badania hydrantów dla lokalizacji dla 
lokalizacji ul. Stefana Żeromskiego 7, 41-902 Bytom 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia protokół zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszych odpowiedzi, który stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo 
wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ. 
 
129. Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów systemu sygnalizacji pożaru dla 
lokalizacji dla lokalizacji ul. Stefana Żeromskiego 7, 41-902 Bytom 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia protokół zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszych odpowiedzi, który stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo 
wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ. 
 
130. W odniesieniu do systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji ul. Stefana 
Żeromskiego 7, 41-902 Bytom  prosimy o informację jaki obszar objęty lub wyłączony jest 
z ochrony tym systemem. 
Odpowiedź: Systemem sygnalizacji pożaru zgodnie z protokołami do pytania nr 129 
objęty jest tylko budynek nr 1 oraz 5.   
 
131. W jaki sposób jest wykonywana jest ochrona obiektów. Przez kogo realizowana? 
Pracownik własny? Koncesjonowana firma zewnętrzna? - dla lokalizacji ul. Stefana 
Żeromskiego 7, 41-902 Bytom 
Odpowiedź: Sekcja Ochrony Obiektu – wykonywana przez własnych pracowników. 
 
132. Czy dozór jest w systemie 7/24? - dla lokalizacji ul. Stefana Żeromskiego 7, 41-902 
Bytom 
Odpowiedź: TAK – całodobowo. 
 
133. Czy obraz z kamer jest przekazywany on line do pomieszczeń ochrony - dla 
lokalizacji ul. Stefana Żeromskiego 7, 41-902 Bytom 
Odpowiedź: Brak monitoringu.  
 
134. Czy na terenie Szpitala są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są 
zabezpieczone, kto ma do nich dostęp. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. 
 
135. Czy są jakieś miejsca w Szpitalu są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż 
całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. 
specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie. 
Odpowiedź: W budynku nr 5 posiadamy system oddymiania klatek schodowych ( 2 
klatki), system jest połączony z systemem sygnalizacji pożaru. 
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W budynku nr 1 posiadamy system oddymiania klatki schodowej (od strony 
wschodniej) oraz oddymianie windy. Systemy połączone są z systemem sygnalizacji 
pożaru. 
 
W budynku przy al. Legionów 49  posiadamy system oddymiania klatek schodowych ( 
3 klatki). 
 
136. Prosimy o wskazanie czy dotychczas klient był ubezpieczony w tożsamym zakresie 
do aktualny SIWZ nr 268/2020/N/BYTOM. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4. 
 
137. Z  uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie 
terminu składania ofert na dzień 11.01.2021 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania 
się z treścią  wyjaśnień i dostarczenia oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający przesunął ju ż termin składana ofert na 15.01.2021. 
 
PAKIET I 
138. Proszę podać informacje czy szpital prowadzi działania w celu przeciwdziałania 
pandemii koronawirusa: 
- czy zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem – proszę opisać 
sposób  
 
- czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników 
- czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie 
zakażonym koronawirusem – proszę opisać 
- czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę – z stosownymi pytaniami dotyczącymi 
koronawirus, czy ma robiony pomiar temperatury – proszę opisać (można załączyć ankietę) 
- czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem 
- czy Szpital posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o 
zakażenie koronawirusem 
- ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród pacjentów 
-  ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród personelu 
- czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa. 
Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje: 
 - Podjęcie szeregu działań, między innymi:  

• Powołanie „Zespołu ds. opieki medycznej dla pracowników Szpitala w związku 
z rozprzestrzenianiem się i przeciwdziałaniem COVID-19” którego celem jest: 
◦ rozwiązywanie problemów dot. postępowania w związku z 

rozprzestrzenianiem się i przeciwdziałaniem COVID19, 
◦ dynamiczne wprowadzanie ograniczeń i zmian zasad funkcjonowania 

wszystkich komórek organizacyjnych szpitala, zarówno oddziałów 
szpitalnych jak i części adm., w zależności od rozwoju pandemii, która 
będzie miała wpływ na funkcjonowanie szpitala,  
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◦ upowszechnianie wiedzy dot. COVID-19 wśród pracowników szpitalach  
◦ promowanie wzorowych zachowań i podnoszenie standardów [racy wśród 

pracowników w związku z rozprzestrzenianiem się i przeciwdziałaniem 
COVID-19 oraz monitorowanie ich przestrzegania 

◦ udzielanie pomocy pracownikom w podejmowaniu trudnych decyzji dot 
rozprzestrzeniania się COVID-19 

◦ sprawowanie nadzoru nad organizacja pracy pracowników. 
• Wprowadzanie szeregu wewnątrzszpitalnych procedur dotyczących koronawirusa i 

ich zespołowa aktualizacja w razie potrzeby 
• Wprowadzanie w poszczególnych jednostkach szpitala procedur i wytycznych 

konsultantów krajowych, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, PSSE. 
• Cykl szkoleń na oddziałach szpitalnych dot. sposobu zakładania i ściągania 

środków ochrony indywidualnej.  
• Aktywne i skuteczne zabezpieczanie asortymentu środków ochrony indywidualnej.                                                         
• Regularne prewencyjne badania przesiewowe pracowników Oddziału 

Obserwacyjno-Zakaźnego pod kątem obecności koronawirusa SARS-CoV-2. 
• Współpraca z podmiotami świadczącym usługi na terenie szpitala (Voxel, 

Diagnostyka, Nefrolux) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i 
pacjentów. 

• Zespołowe opracowanie oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS-CoV-2 
dla pracowników szpitala. 

• Wpuszczanie na teren szpitala wyłącznie osób z prawidłowo założoną maseczką.  
• Pomiar temperatury ciała przed wejściem do szpitala pacjentów i pracowników. 

 
-   Zamawiający udostępnia ankietę dla pacjentów zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszych odpowiedzi, który stanowi część poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo 
wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ. 
- jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem 
- Szpital posiada izolatki na każdym oddziale 
- potwierdzona ilość zakażeń koronawirusem w Szpitalu wśród pacjentów: 114 
pacjentów na podstawie druków ZLK-1 + 374 oddziału Zakaźnego i SARS CoV-2 
RAZEM 488 
- potwierdzona ilość zakażeń koronawirusem w Szpitalu wśród personelu: 140 osób  
- zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa 
 
PAKIET II  
139. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z 
eksploatacji/użytkowania/pustostany ?  
Dla budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów) prosimy o przesłanie: 
- jednostkowych sum ubezpieczenia 
- czy są dozorowane 24h/dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne? 
- sposobu ich zabezpieczenia 
- podanie przyczyny ich wyłączenia, 
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- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju miedia, takie jak: woda, gaz, prąd, itd. 
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie ? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 i 22. 
 
140. W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji oraz budynków 
w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego 
zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego) 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej dla budynków wyłączonych z eksploatacji i pustostanów do pożaru, 
uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego i powodzi. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

141. Prosimy o podanie informacji nt. podziału na strefy pożarowe oraz wartości PML 
obejmującej wartość budynku i wyposażenia.  
Odpowiedź: 
Żeromskiego: 
Blok I – jest podzielony na strefy pożarowe zgodnie z przepisami 
Bl. V – wydzielone strefy pożarowe zgodnie z przepisami - 
Bl. IV – wydzielone strefy pożarowe zgodnie z przepisami – cały budynek jest jedną 
strefą pożarową 
Bl. III – tylko strych jest wydzielony pożarowo 
 
Al. Legionów: 
Dział Rehabilitacji oraz Poradnia gruźlicy i chorób płuc (parter) -  wydzielone strefy 
pożarowe zgodnie z przepisami. 
 
142. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci 
elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli 
Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości nie większej niż 500m od miejsca 
ubezpieczenia określonego w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że jako miejsce 
ubezpieczenia określone w SIWZ przyjmuje się cały teren użytkowany przez 
Zamawiającego i odległość liczona będzie od jego zewnętrznej granicy. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
143. Prosimy o informację czy w ciągu 3 najbliższych lat planowane są inwestycje. W 
przypadku potwierdzenia prosimy o dodatkowe informację  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18. 
 
144. Prosimy o potwierdzenie że: 
- sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed 
wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami  
- urządzenia są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu 
elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych 
Oznacza to urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami są: 
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Konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta 
- nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczonego, wyposażone w automatyczne 
urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym 
sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8. 
 
145. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych znajduje się w pomieszczeniu: 
– o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu (w przypadku 
odpowiedzi pozytywnej proszę o podanie wartości mienia 
- czy szpital ma podpisaną umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9. 
 
146. Czy w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny 
dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynków/budowli) systemami 
wentylacji i klimatyzacji 
Odpowiedź: Nie. 
 
147. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla dodatkowych rozszerzeń: 
a) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów -  franszyza redukcyjna w 
wysokości 10% ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł  
b) Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii - franszyza redukcyjna w wysokości 10% 
ustalonego odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
148. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w 
wysokości 500 zł  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
149. Czy w ramach SU środków obrotowych czy innej grupy mienia Zamawiający 
zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi. 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 

150. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.12.2020  
Odpowiedź: Zamawiający przesunął ju ż termin składana ofert na 15.01.2021. 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Agnieszka Zalewska 


