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Wrocław, 14.01.2021 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Łapach 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 275/2020/N/Łapy 

 

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

Łapach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers 

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

 

1. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo 

zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy 

tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi 

umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę 

swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie 

ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie 

umowy o pracę?   

Odpowiedź: Zmawiający akceptuje umowę agencyjną.  

2. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, że czynności związane z 

realizacją zamówienia, takie jak: wystawianie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów, 

aneksów, sporządzanie raportów szkodowych  będą realizowane przez pracownika 

Agenta Ubezpieczeniowego, o którym mowa powyżej. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza.  

 

3. W przypadku odpowiedzi akceptującej wymóg zatrudnienia na podstawie umowy 

agencyjnej wnioskuję o usunięcie z umowy generalnej paragrafu nr 6. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  
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PAKIET II – UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYTSKICH RYZYK, 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE 

WSZYTSKICH RYZYK 

4. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające 

bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

6. 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 wszystkich ryzyk:  

 

„Zakres pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej 

ryzyk..:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie 

zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów 

terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji 

jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują 

wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o 

odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego 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 jego intencją nie było objęcie zakresem 

ochrony bez żadnych wyłączeń. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie 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.” Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  
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7. 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 w systemie 

wszystkich ryzyk:  

„Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź 

utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od 

Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej 

następujące ryzyka (…)” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego 

intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, 

sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych 

w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy 

niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. 

Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego 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 jego intencją nie było objęcie zakresem 

ochrony bez żadnych wyłączeń. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie 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.” Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartej umowie i umowie 

ubezpieczenia będą wymagać zgody obu stron tj. Zamawiającego i Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zgody obu stron będą wymagać tylko istotne 

zmiany w zawartych umowach. 

9. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ 

będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, 

choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub 

przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

10. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

obejmuje szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek 

nieprzewidzianej, nagłej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zaproponowana 

konstrukcja ochrony, która nie uwzględnia nagłego charakteru przyczyny szkody może 

uniemożliwić nam przedstawienie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

11. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie 

wszystkich ryzyk  obejmuje szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia 

wskutek nieprzewidzianej, nagłej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. 

Zaproponowana konstrukcja ochrony, która nie uwzględnia nagłego charakteru 

przyczyny szkody może uniemożliwić nam przedstawienie oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności 

należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

13. Prosimy o wprowadzenie w klauzuli „automatycznego pokrycia majątku nabytego po 

zebraniu danych do SIWZ”   limitu odpowiedzialności w wysokości 20% pierwotnie 

zadeklarowanych wartości sum ubezpieczenia lub innego akceptowalnego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% 

łącznej sumy ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

 

Prosimy o określenie w klauzuli automatycznego pokrycia sposobu zgłoszenia do 

ubezpieczyciela wzrostu wartości mienia i rozliczenia przedmiotowej klauzuli. 

Proponujemy zapis: 

„Zgłaszanie i rozliczanie inwestycji będzie się odbywało w następujący sposób: 

a) w ciągu 14 dni od zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia Ubezpieczony 

poinformuje Ubezpieczyciela o środkach trwałych nabytych i zaewidencjonowanych w tym 

okresie;  
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b) ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia rocznego okresu 

ubezpieczenia. 

Składka dodatkowa zostanie naliczona od sumy faktycznie poniesionych kosztów inwestycji 

w systemie ”pro rata temporis” wg stawek określonych w ofercie.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

14. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ: 

„Zgłoszenie w/w mienia do zakładu ubezpieczeń i rozliczenie przedmiotowej klauzuli 

nastąpi w terminie wskazanym w klauzuli automatycznego pokrycia (…)” 

Klauzula automatycznego pokrycia ujęta  SIWZ nie określa sposobu i terminu 

rozliczenia. Wnosimy, jak w pytaniu poprzedzającym.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. 

„Zgłaszanie i rozliczanie inwestycji będzie się odbywało w następujący sposób: 

a) w ciągu 14 dni od zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia Ubezpieczony 

poinformuje Ubezpieczyciela o środkach trwałych nabytych i zaewidencjonowanych w 

tym okresie;  

b) ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia rocznego 

okresu ubezpieczenia. 

Składka dodatkowa zostanie naliczona od sumy faktycznie poniesionych kosztów 

inwestycji w systemie ”pro rata temporis” wg stawek określonych w ofercie.” Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

15. Ryzyko przepięć – „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe 

we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, 

odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.” 

 

Prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód 

powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, 

odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach? 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o dodanie sformułowania: 

„z wyłączeniem aparatury i urządzeń zabezpieczających jednokrotnego działania 

(szkody w tego rodzaju aparaturze i urządzeniach pozostają poza zakresem ochrony 

wynikającym z klauzuli przepięć).” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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16. Odnośnie ubezpieczenia lamp prosimy o potwierdzenie, że zapisany w warunkach 

szczegółowych zapis dotyczący pomniejszenia odszkodowania w postaci: 

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń niż wymienione w 

SIWZ (ogień, woda, kradzież z włamaniem oraz rabunek) będzie pomniejszone o 

franszyzę redukcyjną naliczaną za każdy miesiąc użytkowania ponad okres wskazany 

w poniższej tabeli: 

OPIS LAMP 

FRANSZYZA 

REDUKCYJNA 

po okresie użytkowania 

Lampy rentgenowskie (sprzęt niemedyczny) 

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 

6 

miesięcy 
5,5% 

Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt 

medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach 

radiologicznych 

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w urządzeniach do 

fotoskładu 

Termokatodowe lampy elektronowe gazowe (sprzęt 

medyczny) 

12 

miesięcy 

 

3% 

Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) 

Lampy wysokoczęstotliwościowe 

18 

miesięcy 
2,5% 

Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt 

medyczny) 

Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) 

Lampy pamięciowe 

Lampy fotopowielające 

24 

miesiące 
2% 

Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 

Lampy zdalnie wyłączane / płaskie 

Rentgenowskie lampy powiększające 

Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny) 

Lampy z akceleracją liniową 

24 miesiące 1,5% 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

17. Klauzula wartości mienia – prosimy o potwierdzenie, że „odszkodowanie za uszkodzone 

mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. 

do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami 

montażu, demontażu oraz transportu.” - nie więcej niż do wysokości zadeklarowanej sumy 
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ubezpieczenia z uwzględnieniem postanowień klauzul dodatkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

18. Prosimy  o wykaz sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk z podaniem jego wartości i roku produkcji, jeśli to nie możliwe 

prosimy o podanie 20 najdroższych urządzeń z podziałem na lokalizacje. 

Odpowiedź: Wykaz sprzętu znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ Rejestr majątku.  

 

19. W odniesieniu do udzielonej informacji o planowanych pracach budowlanych 

wymagających pozwolenia na budowę w okresie ubezpieczenia, prosimy o 

potwierdzenie, że powyższe prace nie będą objęte ochroną w ramach ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk określonych w SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

20. Prosimy o wskazanie zgłoszonych  do ubezpieczenia w ramach zapytania budynki 

nieużytkowane, pustostany, przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym 

stanie-  prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem-lokalizacji, sumy 

ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe, oraz podanie  czy posiadają stały 

dozór, jaki sposób są zabezpieczone ppoż , czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju 

media, urządzenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w budynków. 

 

21. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 

pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia,  

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego 

pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

22. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 

instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 

potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku 

prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z 

określeniem przyczyny. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

23. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania 

przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 

programem określonym w zapytaniu, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, 

szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji. -  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19, planowane inwestycje nie będą objęte 

ochroną. 

24. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami zapytania 

będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, 

choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub 

przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami zapytania. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

25. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu  zastosowanie 

mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki 

wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela  to mają one 

zastosowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

26.  Prosimy  o potwierdzenie, że od roku 1997 do dnia ogłoszenia przetargu w 

lokalizacjach Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody 

związane z ryzykiem powodzi (co jest potwierdzone w SIWZ) ale też  związane z cofką 

wody. 

 

Jeżeli szkody takie  wystąpiły – prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca 

wystąpienia; charakteru zdarzenia; wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, 

czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

27. Prosimy o informację czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach 

wystąpiły podtopienia lub zalania wskutek cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. 

Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca 

wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienie, cofnięcie wody ze studzienek wod.-
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kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte 

ochroną ubezpieczeniową). 

Odpowiedź: Nie.  

 

28. W klauzuli „szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 

modernizacyjnych” prosimy o wprowadzenie  wyłączenia dla prac, które wymagają 

uzyskania pozwolenia na budowę,  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

29. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi 

Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako 

następstwa działalności człowieka. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

30.  Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające 

bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, 

że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

31. Czy w ramach środków trwałych KŚT VIII zostały zgłoszone: 

a. sprzęt elektroniczny medyczny- w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie 

przyjętych do ubezpieczenia wartości oraz daty produkcji sprzętu. 

b. sprzet elektroniczny niemedyczny- w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o 

podanie przyjętych do ubezpieczenia wartości oraz daty produkcji sprzętu. 

c. instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne- w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o 

podanie przyjętych do ubezpieczenia wartości  

Odpowiedź: Wykaz sprzętu znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ Rejestr majątku. 

 

32. W Klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu 20% wzrostu 

wartości majątku. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% łącznej 

sumy ubezpieczenia.  
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33. Prosimy o wprowadzenie dla sprzętu elektronicznego franszyz redukcyjnych: 

- dla sprzętu medycznego - 5% szkody min. 1 000,- zł, 

- dla sprzętu przenośnego – 5 % szkody min. 500,- zł 

- dla pozostałego sprzętu elektronicznego – 500,- zł 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

34. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na 

jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

35. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie 

wyłączone z eksploatacji? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie wartości oraz informacji , w jaki 

sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z 

eksploatacji/pustostany? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia do ubezpieczenia. 

 

36. Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego 

do rozbiórki/likwidacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia do ubezpieczenia. 

 

37. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22 stycznia 2020 r. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

 

38. Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli: „Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk” 

o treści  

- „ Odmiennie niż stanowi § 44 ust. 1 pkt 13) i z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień OWU, 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. 
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Odpowiedzialność Towarzystwa 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 w § 84, 

2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia 

urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań: 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

39. Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla 

Zamawiającego dla Ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

43. W odniesieniu do obligatoryjnej Klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o zgodę na: 

1. zastąpienie zapisu: 

„Limit 20%” 

zapisem 

„Limit odpowiedzialności wynosi 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych 

kategorii mienia” 

oraz  

2. dodanie zapisu: 

„Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego 

wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia jest zgłoszenie go do ubezpieczenia przed 

upływem 30 dni od dnia następnego od udokumentowanego 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 
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do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od daty poniesienia wydatków związanych z 

nabyciem lub zwiększeniem wartości”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% łącznej 

s.u.  Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

44. W odniesieniu do Klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zgodę na: 

1. wprowadzenie limitu wysokości szkody w kwocie 10.000 PLN 

lub 

2. zastąpienie Klauzuli szybkiej likwidacji, Klauzulą szybkiej likwidacji 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”, 

45. w odniesieniu do Klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody prosimy o 

potwierdzenie, że koszty poszukiwania przyczyn szkody będą ponoszone w granicach sumy 

ubezpieczenia. 

W przypadku braku takiego potwierdzenia, prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności w wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

 

Pakiet I 

 

 

Odnośnie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą: 

 

46. 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”, lub w przypadku 
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braku zgody prosimy o potwierdzenie, iż zapis ten nie jest rozszerzeniem 

odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 

roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

47. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter 

swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt 

przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych  o  możliwości zarażenia SARS-CoV-

2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 

Odpowiedź:  Decyzją wojewody nr PS III.960 .465.2020. JS   Szpital zapewnia łóżka dla 

pacjentów z  Covid  -19. 

48. Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których 

przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?  

Odpowiedź: Podmiot posiada odrębne  pomieszczenie  w którym przyjmuje pacjentów 

podejrzanych o zakażenie Covid -19 

49. Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem 

ubezpieczonego: został zakażony SARS-CoV -2? 

JeżeliTAK: 

- jaka ilość osób została zakażona? - 23  

 

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?  

TAK 

 

- jakie zostały wprowadzone procedury? 

 Procedura postępowania z pacjentem z podejrzeniem  / zakażeniem 

SARS-COV-2  

 Stosowanie ŚOI 
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 Zasady pobierania i transport materiału do badań  w kierunku SARS-

COV-2  

 Zasady utrzymania czystości w strefie pobytu pacjenta z podejrzeniem                   

/zakażeniem Covid -19 

 Zasady postępowania z bielizną szpitalną 

 Stanowisko Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w sprawie 

przesiewowych testów w kierunku zakażenia SARS -COV-2 

 

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / 

Covid-19- 

 

Częstotliwość badań personelu związana jest z aktualną sytuacją 

epidemiologiczną w oddziale ,komórce organizacyjnej podmiotu , oraz 

zgodnie z aktualnymi zaleceniami testowania personelu medycznego 

 

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu 

 testy serologiczne 

 testy antygenowe 

 testy genetyczne PCR 

a.zachorował na Covid-19? 

Jeżeli TAK 

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 - - 9osób 

b- liczba osób wyzdrowiałych -  9 

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub 

chorych na Covid-19? 

Jeżeli TAK: 

- łączna ilość osób w kwarantannie.  47 
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- ilość osób zwolnionych po 14 dniach – brak danych 

 

50.Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania 

zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19? 

Jeżeli TAK: łączna ilość pacjentów   -17 

- jakie zostały wprowadzone procedury  

 Procedura postępowania z pacjentem z podejrzeniem /zakażeniem  wirusem 

SARS-COV-2 

 Zasady pobierania i transport materiału do badań w kierunku SARS COV 2 

 Rekomendowane Środki Ochrony Indywidualnej 

 Stanowisko Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w sprawie przesiewowych 

testów w kierunku zakażenia SARS-COV-2 

 Zasady utrzymania czystości w strefie pobytu pacjenta z podejrzeniem               

/zakażeniem COVID 19 

 

- ilość pacjentów przyjętych  w związku wystąpieniem objawów. - 65 

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych   powodów niż 

występowanie objawów. -2667 

51. Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / 

odwołania zaplanowanych zabiegów?  

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych 0 

prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin 1,96(%)  

52. Czy Klient posiada lub planuje prowadzić izolatoria? 

 

Odpowiedź: NIE 

 

53. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywne prosimy o odpowiedzi na 

poniższe pytania: 



  Strona 16 z 33                     
              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 

 

 

1. Czy izolatorium będzie podmiotem leczniczym lub będzie jednostką podmiotu 

leczniczego? 

A. Tak – będzie wykonywało działalność jako podmiot leczniczy . Proszę podać nazwę, 

adres siedziby i Regon podmiotu leczniczego 

B. Tak - będzie wykonywało działalność jako jednostka podmiotu leczniczego. Proszę 

podać jakiego (nazwę, adres 

siedziby i regon podmiotu leczniczego) 

B. Nie - nie będzie wykonywało działalności jako podmiot leczniczy / jednostka 

podmiotu leczniczego. 

 

2. Ocena ryzyka – Izolatorium 

A. Jakie są kryteria medyczne przyjęcia pacjenta do izolatorium?  

B. .Jaka jest przewidywana maksymalna liczba łóżek w izolatorium?  

C. Czy będzie na miejscu nadzór medyczny (lekarz, pielęgniarka, ratownik; jeśli tak  to 

czy całodobowo). 

D. Jakie kryteria pogorszenia staniu zdrowia izolowanego kwalifikują go do 

przewiezienia do szpitala jednoimiennego, a jakie do wypisu z izolatorium do domu lub 

kwarantanny domowej? 

E. Jaki jest przewidywany czas działania izolatorium? 

F. Jaka jest przewidywana liczba osób poddanych izolacji w izolatorium w skali jednego 

miesiąca działalności? 

G. Czy izolatorium jest jednostką szpitala jednoimiennego? ( tak – patrz pkt.1, ppkt. A) 

H. W przypadku, gdy izolatorium nie jest jednostką szpitala jednoimiennego, to czy jest 

ustalony/ będzie ustalony 

szpital/szpitale, do których transportuje się pacjentów w przypadku pogorszenia się 

stanu zdrowia izolowanego? 

I. Czy podmiot ma wdrożone procedury medyczne związane z prowadzeniem 

izolatorium: 

ocedura ochrony osobistej, 

•zasady postępowania z pacjentami z chorobami zakaźnymi, 

•zasady dekontaminacji pomieszczeń i pościeli, 

•inne (proszę wymienić jakie)? 

J. Czy wdrożona jest procedura informowania o przypadkach podejrzenia zakażeń w innych 

podmiotach medycznych, w których pracuje personel izolatorium? 

Odpowiedź: Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności i posiadanego mienia. 
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54. Prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do 

podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę 

Odpowiedź: Potwierdzamy, zachowuje prawo do regresu. 

 

55. Prosimy o  przyjęcie definicji  choroby zakaźnej -  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. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

Odnośnie założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: 

 

56. Prosimy o wykreślenie następujących zapisów: „Jeżeli w ogólnych warunkach 

ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres 

ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone 

do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

57. W celu dokonania pełnej oceny ryzyka oraz z uwagi na długotrwały (czasem kilka 

lat, sprawy sądowe, zgłoszenie szkody po kilku latach od zdarzenia) proces likwidacji 

szkód w OC medycznych  prosimy o podanie kwot wszystkich wypłaconych 

odszkodowań z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie 2011-2019, (z 

uwzględnieniem daty wypłaty odszkodowania, a nie tylko daty zdarzenia),   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający przedstawia szkodowość 

zgodnie z przyjętym schematem tj. za ostanie 5 lat. 

 

58. Prosimy o podanie informacji na temat wszystkich aktualnych rezerw 

szkodowych (na 31-12-2019r.) z  OC medycznych  
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Odpowiedź: Informacje na temat rezerw znajdują się w Informacji do oceny 

ryzyka.  

 

59. Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę słowa „likwidatora” na „koordynatora” w 

całej treści poniższej klauzuli:  

 

Klauzula likwidatora szkód 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania 

likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu 

umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych 

teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby 

sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego 

adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje 

pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę słowa ale dopuszcza również 

wyrażenie „koordynator” w powyższej klauzuli. 

 

Pakiet II 

 

60. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub 

pozostające w związku z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, 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.)?  

Odpowiedź: Tak 

61. Prosimy o informację czy 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? 

Odpowiedź: Tak 

 

62. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 

regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi 

technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z 
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dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 

użytkowanie? 

Odpowiedź: Instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym. 

Nie stwierdzono zastrzeżeń.  

63. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań 

instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji,  skuteczności 

uziemienia instalacji odgromowej, 

Odpowiedź: TAK 

 

64. Prosimy o informację na temat  prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych  - 

czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,  

Odpowiedź: TAK 

 

65. Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub  

budynki będące  pustostanami, jeśli takie budynki zostały zgłoszone do 

ubezpieczenia to prośba o ich wskazanie wraz wartością jednostkową  oraz podanie 

informacji na temat zabezpieczenia/dozoru tych budynków, istniejących tam 

mediów,    

Odpowiedź: Nie.  

 

66. Czy Zamawiający planuje w  latach 2021-2022 wyłączyć z eksploatacji 

jakiekolwiek  budynki.  Jeśli tak,  to prosimy podać które i o jakiej wartości oraz 

poddanie planowanych wartości inwestycji. 

Odpowiedź: Nie. 

 

67. Prosimy o informację, czy w okresie od 01.01.1997 roku wystąpiła powódź lub 

podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie 

miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia, jeśli takie zdarzenia miały miejsce prosimy o 

podanie  wielkości poniesionych szkód,  

Odpowiedź: Nie. 

 

68. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały 

na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

69. Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, 

obchody, częstotliwość i ich ewidencja, zabezpieczenia antywłamaniowe, system 

dostępu, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu, 
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Odpowiedź: brak ochrony, alarm-budynek Administracyjny ul. Korczaka 23, 

Przychodnia ul. Piaskowa 9, monitoring wewnętrzny budynek B szpitala, zewnętrzny 

wejście główne szpitala oraz wejście boczne budynku B. Czas archiwizacji 1 miesiąc 

 

70. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala w których znajduje się sprzęt 

elektroniczny (biurowy lub medyczny) dużej wartości są wyposażone w gaśnice do 

sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju),  

Odpowiedź: Tak,  Serwerownie: 4. gaśnice UGSE-4 szt. 

 

71. Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala  materiałów, cieczy 

i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania, 

Odpowiedź: Nie występują.  

 

72. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w 

ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, 

limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia  w ostatnich 3 latach był podobny do określonego w 

SIWZ. 

 

73. Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 10 zakładka „nieruchomości” o dane na temat 

konstrukcji stropów i konstrukcji dachu poszczególnych budynków ( jest tylko podany 

rodzaj pokrycia dachu),  

Odpowiedź:  W załączniku Nr 10 dane są uzupełnione. 

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  

74. Prosimy o  usunięcie z zakresu ubezpieczenia  poniższych ryzyk:  

1) Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, 

zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w 

wyniku celowego i świadomego działania, graffiti), 

2) Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,  

3) Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

75. W przypadku braku zgody na usunięcie ryzyk wymienionych w pytaniu 21 pkt. 1-

3 uprzejmie prosimy o ustalenie limitu dla tych ryzyk w wysokości 100.000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym,    

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający podał limity w na każde z 

powyższych ryzyk w szczegółowych warunkach ubezpieczenia. 
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76. Prosimy o zgodę na  wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w 

każdej szkodzie.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

77. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z 

wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem 

oraz rabunkiem.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.  

78. W przypadku braku zgody na wniosek powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie 

klauzuli: 

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub 

uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:  

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz 

rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo 

jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, 

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka 

wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu 

wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1  

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b). 

Tabela nr 1 

 

a) Oznaczenie lamp  

(bez tomografów komputerowych – 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 elektronopromieniowa (CRT) w zapisie 

 

 

 

 

12 miesięcy 

 

 

 

 

3,0 % 
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FOTO- (poza medycyną) 

 Lampy analizujące (poza medycyną) 

 Tyratrony (w medycynie) 

  

 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 miesiące 

 

 

2,0 % 

 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w 

medycynie) 

 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w 

medycynie) 

 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 

 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

 

 

 

24 miesiące 

 

 

 

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 
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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 na wprowadzenie klauzuli. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

79. Prosimy o wprowadzenie do Klauzuli automatycznego pokrycia limit 

odpowiedzialności 10% sumy ubezpieczenia oraz dopisanie „„składka 

ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji 

zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony 

ubezpieczeniowej na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy 

ubezpieczenia” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

80. Klauzula przepięć – prosimy o zmianę zapisu z: 

„..Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego 

rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, 

ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”  

 

Na: 

„..Z ochrony ubezpieczeniowej zostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego 

rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, 

ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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81. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie  szkód 

wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych 

po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem oraz prosimy o zgodę na 

wprowadzenie poniższego zapisu: 

 

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”. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 

powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

82. W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty w/w klauzuli 

Cyber Risk, 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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 81 
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83. Klauzula przeniesienia mienia (nr 22) prosimy o wprowadzenie limitu 500 000,00 

PLN. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

84. Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę słowa „likwidatora” na „koordynatora” w 

całej treści poniższej klauzuli: 

 

Klauzula likwidatora szkód 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania 

likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu 

umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych 

teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby 

sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego 

adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje 

pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę słowa ale dopuszcza również 

wyrażenie „koordynator” w powyższej klauzuli. 

 

85. Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie następującego zapisu: 

 

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 
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dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między 

organizmami, oraz   

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem 

szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić 

spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości 

korzystania z rzeczy.   

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  

86.  Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w 

wysokości:  

a) 10 000,00 zł w odniesieniu do tomografów komputerowych, urządzeń 

jądrowych rezonansu magnetycznego, akceleratorów ( o ile takie urządzenia są na 

wyposażeniu Szpitala), 

b) 1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałego sprzętu elektronicznego i 

medycznego, 

c) 1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałych składników mienia zgłoszonego do 

ubezpieczenia,   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

87. Prosimy o podanie informacji w odniesieniu do  sprzętu elektronicznego i sprzętu 

medycznego:  

a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu,   

Odpowiedź: Nie. 

b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczanego  sprzętu, czy sprzęt pracuje poniżej 

poziomu gruntu, jeżeli tak to jakiego rodzaju i o jakiej wartości,  

Odpowiedź: Nie. 

 

88. Proszę o wskazanie sumy ubezpieczenia sprzętu przenośnego zamontowanego w 

pojazdach samochodowych, 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8  Rejestr majątku. 

89. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z 

wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem 

oraz rabunkiem.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.  
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90. W przypadku braku zgody na wniosek powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie 

klauzuli: 

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub 

uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:  

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz 

rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo 

jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, 

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka 

wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu 

wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1  

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b). 

Tabela nr 1 

 

a) Oznaczenie lamp  

(bez tomografów komputerowych – 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 elektronopromieniowa (CRT) w zapisie 

FOTO- (poza medycyną) 

 Lampy analizujące (poza medycyną) 

 Tyratrony (w medycynie) 

 

 

 

 

12 miesięcy 

 

 

 

 

 

3,0 % 

 

 Lampy kineskopowe (poza medycyną) 

 Lampy wysokiej częstotliwości (poza 

medycyną) 

 

18 miesięcy 

 

2,5 % 

 Rentgeny-lampy anodowe przy częściach   
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rentgenologicznych (w medycynie ) 

 Inne lampy projektowe (w medycynie) 

 Lampy pamięciowe (poza medycyną) 

 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

 

24 miesiące 

 

2,0 % 

 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w 

medycynie) 

 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w 

medycynie) 

 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 

 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

 

 

 

24 miesiące 

 

 

 

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; 
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            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 na wprowadzenie powyższej klauzuli. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

91.   Prosimy o akceptację następujących zapisów: 

„1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz 

urządzenia do terapii dożylnej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej;  

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do 

endoskopii oraz do terapii dożylnej przy spełnieniu następujących warunków:  

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

utrzymania urządzenia w należytym stanie,  

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

endoskopu nie jest załamany w zgięciu,  

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego 

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

3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, ustalanego w ramach sumy 

ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 

zaistniałe w okresie ubezpieczenia;  

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

wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe.  

 

 

92.   W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się 

urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację 

następujących zapisów: 

„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu 

magnetycznego:  

1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu 

magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej 

konserwacji;  
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2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, 

które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie 

są objęte ubezpieczeniem;  

3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do 

jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy 

pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;  

4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty 

dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do 

jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w 

bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.” 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe.  

 

93. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie  szkód 

wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych 

po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem oraz prosimy o zgodę na 

wprowadzenie poniższego zapisu: 

 

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 
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w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą 

dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. 

„konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

94. W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty w/w klauzuli 

Cyber Risk, 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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 93.  

 

95.  Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie następującego zapisu: 

 

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.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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96. Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę słowa „likwidatora” na „koordynatora” w 

całej treści poniższej klauzuli: 

 

Klauzula likwidatora szkód 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania 

likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu 

umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych 

teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby 

sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego 

adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje 

pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę słowa ale dopuszcza również 

wyrażenie „koordynator” w powyższej klauzuli. 

 

 

97. Umowa generalna – prosimy o usunięcie zapisów §  6 – Pakiet I i  §  8 Pakiet II – 

PRAWO OPCJI. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

98. Proszę o przesunięcie daty składania ofert – na dzień 22.01.2021r. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.   

 

IX.SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 22.01.2021 r., do godz. 13:00 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54.118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10 

3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 

składania ofert. 

4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 

składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „ 

Zmiana” lub „Wycofanie”. 
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5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania 

6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 

powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

9.Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. 

najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Mirosław Pochylczuk  

 


