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Wrocław, 19.02.2021 r.

Do uczestników przetargu
nieograniczonego na usługę
ubezpieczenia Szpitala Murcki sp. z o.o.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR
286/2020/N/Katowice
Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Murcki sp. z o.o., na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do
SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje
wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie 1
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące koronawirusa:
a) Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem?
Proszę opisać, w jaki sposób.
b) Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla
pracowników?
c) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie
zakażonym koronawirusem? Proszę opisać tę procedurę.
d) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - ze stosownymi pytaniami dotyczącymi
koronawirusa? Czy ma robiony pomiar temperatury? Proszę opisać procedurę
(można załączyć ankietę)
e) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie
koronawirusem?
f) Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów
podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
g) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród
pacjentów?
h) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród
personelu?
i) Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa?
Odpowiedź: Sposób zabezpieczenia pracowników i metody postępowania z
pracownikami podejrzanymi o zakażenie są ustalanie przez Ministerstwo Zdrowia.
Szpital nie mógłby funkcjonować bez odpowiedniej liczby środków ochrony osobistej.
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Wstępna selekcja pacjentów – pre triage jest dokonywany w wydzielonych
pomieszczeniach lub specjalnych kontenerach. Szpital w okresie od 13.11.2020 r. do
20.12.2020 r. był szpitalem w całości przeznaczonym do leczenia pacjentów z COVID
19, a od 21.12.2020 r. do dnia 21.01.2021 r. w dwóch budynkach (internistycznym i
neurologicznym) była prowadzona działalność związana wyłącznie z leczeniem
pacjentów z COVID 19, stąd statystyki dotyczące liczby zakażeń i zgonów nie są w
żaden sposób miarodajne. Szpital nie prowadzi izolatorium.
Pytanie 2
Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmniejszenie limitu do 10% sumy
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3
W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych po zebraniu
danych do SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4
W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny
dzień roboczy przypadający po dniu” na następujący „nie później niż w ciągu 3 dni
roboczych następujących po dniu” (dla każdej z jednostek).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5
Prosimy o wprowadzenie w rozszerzeniu: lampy w urządzeniach zgłoszonych do
ubezpieczenia limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 6
Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści:
,,Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i
laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.
Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i
medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.
Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach
rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i
medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość
odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych
zasad.
Odszkodowania za szkody powstałe:
1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z
zasadami poniżej:
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sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia
sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla
sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według
wartości rzeczywistej
2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia
urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:
Tabela deprecjacji ze skalą:
redukcja odszkodowania
po okresie
miesięcznie
użytkowania o

OPIS LAMPY
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe
(w sprzęcie niemedycznym)
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w
fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą
(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach
lub radiologicznych (tomografia
komputerowa patrz b)
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w
fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)
Termokatodowe lampy elektronowe
gazowane (sprzęt medyczny)
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości
(sprzęt niemedyczny)
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą
(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej
(tomografia komputerowa: patrz b)
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)
Lampy pamięciowe
Lampy fotopowielające
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie
(tomografia komputerowa patrz: b)
Rentgenowskie lampy powiększające
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne
(sprzęt medyczny)
Lampy z akceleracją liniową

6 miesięcy

5,50%

6 miesięcy

5,50%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

18 miesięcy

2,50%

24 miesiące

2,00%

24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące

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

24 miesiące

1,50%

24 miesiące

1,50%

24 miesiące

1,50%

24 miesiące

1,50%
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5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje
ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp
płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę
procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:
P x 100
PG x X x Y
gdzie:
P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem
danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed
wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia
oparte są warunki gwarancji producenta,
PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w
liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,
X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla
lamp danego rodzaju:
1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy
do
zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,
Y= współczynnik likwidacyjny,
1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tabel deprecjacji, z
zastrzeżeniem, że nie obowiązuje limit 10% su sprzętu elektronicznego. Niniejsza
odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, że nie są zgłaszane do ubezpieczenie sieci wodociągowe,
kanalizacyjne, gazowe, elektryczne lub telekomunikacyjne w odległości większej niż 300
metrów od ubezpieczanych budynków.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 8
W klauzuli technologicznej prosimy o dopisanie „w granicach sumy ubezpieczenia”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 9
W pakiecie IV prosimy o wykreślenie z Przedmiotu i zakresu ubezpieczenia fragmentów
„oraz inne wirusy (w tym Koronawirus) i bakterie.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 10
Prosimy o podanie liczby operacji wykonywanych (planowanych w ciągu najbliższych 3 lat)
rocznie w każdym z oddziałów oraz rodzajów zabiegów, jakie są wykonywane.
Odpowiedź: Oddział chirurgii urazowo ortopedycznej wykonuje ok. 850 operacji
rocznie (zabiegi wykonywane: w trybie planowym, w ramach ostrego dyżuru, z
użyciem dostępu endoskopowego).
Oddział chirurgii ogólnej wykonuje ok. 700 operacji rocznie (zabiegi wykonywane: w
trybie planowym, w ramach ostrego dyżuru, z użyciem dostępu endoskopowego).
Pytania ogólne:
Pytanie 11
Prosimy o udostępnienie treści formularza ofertowego w formie edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia formularze ofertowe w formie edytowalnej wraz
z odpowiedziami na pytania.
Pytanie 12
Skrócenie okresu, na jaki ma być zawarta umowa generalna do 12 miesięcy;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13
W przypadku braku zgody na roczny okres obowiązywania umowy generalnej,
wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści:
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca
pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości
przekroczy 30 % w przypadku ubezpieczeń OC oraz 40% w przypadku pozostałych
ubezpieczeń pozakomunikacyjnych.
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych
rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy
tego okresu ubezpieczenia
na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego
okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie
ubezpieczenia.
przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka
przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 14
Prosimy o podanie danych dotyczących przebiegu szkodowego po dacie wypłaconych
odszkodowań ( W SIWZ po dacie szkody) za ostatnie 5 lat dla Ubezpieczeń z pakietu I, II,
V.
Odpowiedź: Dane możliwe do uzyskania znajdują się w załączniku nr 17.
Pytanie 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.
Pytanie 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.
Pytanie 17
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą
miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu
odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit
określony zapisami SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania Covid-owe:
Pytanie 18
Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich
placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt
przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub
chorych na Covid-19, inne – jakie?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
Pytanie 19
Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje
pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
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Pytanie 20
Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:
a. został zakażony SARS-CoV -2?
Jeżeli TAK:
- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu
b. zachorował na Covid-19?
Jeżeli TAK:
- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych
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.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1
Pytanie 21
Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego
SARS-CoV -2 /Covid-19?
Jeżeli TAK:
- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż
występowanie objawów.
Odpowiedź: Szpital był wyznaczony do leczeniu pacjentów z COVID 19.
Wprowadzone zostały zatem specjalne procedury.
Pytanie 22
Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania
zaplanowanych zabiegów?
Jeżeli TAK:
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)
Odpowiedź: Szpital był wyspecjalizowany w leczeniu pacjentów z COVID 19.
Wprowadzone zostały zatem specjalne procedury.
Pytanie 23
W odniesieniu do treści wykazu klauzul dodatkowych prosimy o potwierdzenie, iż klauzule
obligatoryjne dla ubezpieczeń OC (klauzula stempla bankowego / klauzula obiegu
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dokumentów) nie mają zastosowanie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności medycznej
Pytanie 24
W odniesieniu do zapisów dotyczących przedmiotu i zakresu ubezpieczenia prosimy o
zmianę treści SIWZ:
Z:
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
Na:
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się udzielanie świadczenia zdrowotnego lub
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania 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
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 25
Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia
wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.
Pytanie 26
Prosimy o zgodę na wyłączenie zapisu: W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma
zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków
ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody
objęte systemem ubezpieczeń
obowiązkowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia.
Pytanie 27
Prosimy o wykreślenie zapisu:
„związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
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lub wprowadzeniem limitu: 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000
zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź zmienia
zapisy SIWZ.
Pytanie 28
Prosimy o możliwość wprowadzenia przy ubezpieczeniu pracodawcy Franszyzy redukcyjnej
w kwocie wypłaconych świadczeń ZUS.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 29
Prosimy o podanie obrotu z działalności pozamedycznej za rok 2018, 2019, 2020
Odpowiedź: 2018 – 203 102,03 zł
2019 – 173 081,85 zł
2020 – 126 530,76 zł

4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Pytanie 30
Prosimy o potwierdzenie, że informacja dotycząca:
1)
zgodności zabezpieczeń przeciwpożarowych z obowiązującymi przepisami aktów
prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
2)
użytkowania i utrzymywania obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa
budowlanego,
3)
poddawaniu obiektów budowlanych oraz wykorzystywanych instalacji technicznych
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu,
wykonywanym przez uprawnione podmioty,
4)
braku zastrzeżeń w protokołach z przeglądów, warunkujących użytkowanie obiektów
budowlanych oraz wykorzystywanych instalacji technicznych, dotyczy wszystkich obiektów
budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku – prosimy o
wskazanie obiektów nie spełniających ww. wymogów, wraz z określeniem braków w
spełnieniu wymogów i planowanego terminu ich usunięcia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 31
W odniesieniu do informacji o częściowej ochronie w urządzenia sygnalizujące powstanie
pożaru – prosimy o wskazanie:
a)
które z obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia i jaka ich część chroniona jest
przez takie urządzenia,
b)
gdzie przekazywany jest sygnał o powstaniu pożaru (na portiernię, do PSP);
a) Odpowiedź: Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru zainstalowane są w
budynku neurologii na oddziale neurologicznym i rehabilitacji neurologicznej
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(III kondygnacja), oraz w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
(piwnica, II i III kondygnacja),
b) Sygnał przekazywany jest do centralek rozmieszczonych w dyżurkach
pielęgniarskich znajdujących się w w/w komórkach organizacyjnych.
Pytanie 32
W odniesieniu do informacji o stałym dozorze wykonywanym w obiektach wyposażonych
w urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru – prosimy o informację przez kogo
wykonywany jest dozór (własnych pracowników, zewnętrzna firmę ochrony mienia oraz czy
jest to dozór całodobowy, czy wykonywany w określonych godzinach /jakich?/,
Odpowiedź: Dozór wykonywany jest przez własnych pracowników oraz zewnętrzną
firmę ochrony mienia – dozór jest całodobowy.
Pytanie 33
W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym (budynek
administracji oraz budynek gospodarczy administracji )– prosimy o wskazanie planowanego
terminu usunięcia wad/uszkodzeń budynku,
Odpowiedź: Planowany termin rozpoczęcia remontu budynków administracji oraz
budynku gospodarczego administracji – 2021 r.
Pytanie 34
W odniesieniu do informacji o planowanych w okresie trzech lat pracach budowlanych
wymagających pozwolenia na budowę (Budowa nowego pawilonu, z remontem i
modernizacją pozostałych budynków szpitala) – prosimy o:
1)
Informację, czy prace związane z remontem i modernizacją pozostałych budynków
szpitala związane są z:
a)
wyłączeniem remontowanych/modernizowanych budynków z eksploatacji,
b)
naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu
2)
określenie planowanego terminu zakończenia tych prac i oddania obiektów do
użytkowania.
Odpowiedź:
1a) prace związane z remontem i modernizacją pozostałych budynków szpitala
związane będą z czasowym wyłączeniem tych budynków z eksploatacji,
1b) prace związane z remontem i modernizacją pozostałych budynków szpitala
związane będą w części z nich z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub
konstrukcji dachu.
2) planowany termin zakończenia prac i oddania obiektów do użytkowania – 2024 r.
Pytanie 35
Prosimy o informację czy elementy drewniane więźby dachowej zostały od wewnątrz
(wnętrza budynku) pokryta tynkiem, wylewką cementową lub płytami gipsowokartonowymi, jeżeli tak – prosimy o wskazanie w których z budynków.
Odpowiedź: W budynku Neurologii elementy drewniane więźby dachowej od wnętrza
budynku zostały w części pokryte płytami gipsowo-kartonowymi.
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Pytanie 36
Prosimy o informację, czy wśród obiektów budowlanych zgłaszanych do ubezpieczenia
występują obiekty o charakterze zabytkowym; prosimy o wskazanie tych obiektów,
Odpowiedź: Budynek Interny, Neurologii, Kostnicy, Administracji są wpisane do
Gminnej Ewidencji Zabytków i są objęte ochroną konserwatorską.
Pytanie 37
W odniesieniu do ryzyka zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu
prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia w wysokości 50.000zł. lub innej akceptowanej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000
zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź zmienia
zapisy SIWZ.
Pytanie 38
Prosimy o określenie wartości sprzętu elektronicznego medycznego deklarowanego do
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz wykaz tego sprzętu wraz z przypisanymi dla
sprzętu wartościami.
Odpowiedź: Wartość sprzętu elektronicznego medycznego z gr. „8” środków trwałych
wynosi 3 345 866,46 zł. Wykaz sprzętu dostępny u Zamawiającego.
Pytanie 39
Dodatkowe rozszerzenie (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka – prosimy o
zgodę na wprowadzenie do przedmiotowego zakresu poniższych zastrzeżeń:
1)
wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,
2)
włączenie „klauzuli ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej”, o
ile przedmiotem ubezpieczenia są endoskopy i urządzenia do terapii dożylnej, w poniższej
treści:
„Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody
powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod
następującymi warunkami:
a)
w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa,
wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
b)
przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie
kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
c)
przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego
stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.”
3)
włączenie „klauzuli ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu
magnetycznego”, o ile przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia do jądrowego rezonansu
magnetycznego, w poniższej treści:
„Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach
do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta
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została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące
takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi.
Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy
pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w
ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.
Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są
tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem
wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty
podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.”
4)
włączenie dodatkowego postanowienia w brzmieniu:
„Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez
uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został
wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i
wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić
niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe 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.”
5)
zmniejszenie limitu dla dodatkowego rozszerzenia zakresu o działanie człowieka
(dotyczy sprzętu medycznego) do 20.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 40
Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i
awarii – prosimy rozszerzenie postanowień rozszerzenia o następujące wyłączenia:
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
a) powstałych wskutek wad lub usterek istniejących w momencie rozpoczęcia się
odpowiedzialności Ubezpieczyciela i znanych ubezpieczającemu lub
ubezpieczonemu,
b) powstałych w czasie naprawy, remontu, modernizacji i konserwacji dokonywanej
przez zewnętrzne służby techniczne i zakłady naprawcze,
c) powstałych w wyniku przeprowadzanych prób i testów, z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi, a także
powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów,
d) za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub zakład
naprawczy z mocy prawa lub zawartej umowy,
e) powstałe w wyniku naturalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, starzenia się
izolacji,
f) powstałe na skutek eksploatacji wcześniej uszkodzonej i nie naprawionej
maszyny,
g) spowodowane wirusami komputerowymi oraz koszty poniesione w związku z
konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi
ubezpieczonych maszyn,
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h) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni,
wgniecenia, obtłuczenia,
i) wynikające z utraconych korzyści
j) w postaci utraty
k) w olejach, z wyjątkiem olejów w transformatorach i wyłącznikach, które pełnią
rolę izolacyjną, w smarach, paliwach, katalizatorach, czynnikach chłodniczych,
płynach chłodzących oraz w materiałach eksploatacyjnych;
l) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie - chyba że szkody takie
powstały w bezpośredniej konsekwencji szkody w ubezpieczonej maszynie, za
którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ramach niniejszej klauzuli,
m) w fundamentach maszyn, chyba że stanowią one integralną część maszyny i ich
wartość uwzględniona jest w sumie ubezpieczenia,
n) w danych znajdujących się na nośnikach danych stanowiących integralną część
ubezpieczonych maszyn;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 41
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla:
1) elektronicznego sprzętu medycznego: w wysokości 10% szkody nie mniej niż
1.000 zł.;
2) pozostałego mienia: w wysokości 1 000 zł.
lub w wysokości innej akceptowanej przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 42
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następującego zapisu:
„Z zakresu ochrony wyłączone zostają szkody pożarowe w obiektach o konstrukcji
drewnianej dachu/stropu, do których powstania lub zwiększenia się przyczyniło się
magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie
instalacji elektrycznej i nielegalne „by-passy” instalacji elektrycznej i gazowej”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 43
Prosimy o wyłączenie z ubezpieczeniu budynków wskazanych w Załączniku nr 17 do SIWZ
- INFORMACJE DO OCENY RYZYKA jako budynki w złym lub awaryjnym stanie
technicznym. W przypadku braku zgody na wyłączenie obiektów z ochrony – prosimy o
zgodę na wprowadzenie następujących postanowień „W obiektach budowlanych
znajdujących się w złym lub awaryjnym stanie technicznym, Ubezpieczyciel nie odpowiada
za szkody, do powstania lub zwiększenia których przyczynił się ich stan techniczny.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.
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Pytanie 44
W związku z brakiem w SIWZ treści klauzul z Dodatkowego rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia o:
1) Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w
eksploatacji
2) Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
Prosimy o potwierdzenia zgody na treść klauzuli stosowanej przez Ubezpieczyciela w
tym zakresie, tj. klauzuli w brzmieniu:
„KLAUZULA SPRZĘTU W OKRESIE TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU
ustala się, co następuje:
1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje
odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego
spełniającego łącznie następujące warunki:
a) sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, który pozostaje czasowo nie
użytkowany lub tymczasowo
magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia,
b) nowo zakupionego od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji,
c) zgłoszonego do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2;
2) sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpieczony pod warunkiem, że:
a) jest magazynowany w pomieszczeniach do tego przystosowanych,
b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy; za zgodą
Ubezpieczyciela termin ten może zostać przedłużony na okres przekraczający 6 m-cy;
3) ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania
sprzętu do eksploatacji;
4) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego
sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot
dokonujący montażu;
b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę za wyjątkiem pkt 2). Niniejsza odpowiedź
zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 45
Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - Lampy w urządzeniach
zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o zgodę na zastosowanie poniższych
współczynników zużycia, o których mowa w rozszerzeniu:
Tabela nr 1
Zmniejszenie odszkodowania
a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych
po okresie
miesięczny
– patrz pkt b)
użytkowania
współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
6 miesięcy
5,5%
• Lampy laserowe (poza medycyną)
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• 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)
• Lampy kineskopowe (poza medycyną)
• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach
rentgenologicznych (w medycynie)
• Inne lampy projektowe (w medycynie)
• Lampy pamięciowe (poza medycyną)
• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)
• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)
• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w
medycynie)
• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)
• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)

12 miesięcy

3,0%

18 miesięcy

2,5%

24 miesięcy

2,0%

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
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a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują
indywidualne warunki udzielonej gwarancji.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.
Pytanie 46
Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - Lampy w urządzeniach zgłoszonych do
ubezpieczenia – prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla lamp.
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w
wysokości 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza
odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 47
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:
1) dla sprzętu biurowego - 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN
2) dla sprzętu medycznego - 5% wartości szkody nie mniej niż 1000 PLN
3) dla danych i oprogramowania – 500 PLN
4) dla zwiększonych kosztów działalności:
a) dla kosztów proporcjonalnych: 2 dni robocze,
b) dla kosztów nieproporcjonalnych: 5 000 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH
Pytanie 48
wspólne dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, szyb i innych przedmiotów
szklanych od stłuczenia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk – prosimy zgodę na włączenie do ubezpieczenia
klauzul w poniższym brzmieniu:
1) Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za
jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie,
usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o
podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich
jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę
zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady
dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które
przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
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2)

1)
2)

3)

- 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 wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej
umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są
objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych,
przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu,
które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
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:
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
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
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.
Lub potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną szkód, o których
mowa w ww. klauzulach (Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne i Klauzula
wyłączenia chorób zakaźnych
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49
Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o:
1) ustanowienie obok limitu procentowego również kwotowego w wys. 5 000 000. zł. (Limit:
20% sumy ubezpieczenie, nie więcej niż 5 000 000 zł. w rocznym okresie ubezpieczenia),
2) rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:
„Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa dotyczy:
a) nowo nabytych środków trwałych spełniających warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie
z umową ubezpieczenia,
b) wzrostu wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek
dokonanych inwestycji
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oraz odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia.
Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości
środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub
protokołem zdawczo – odbiorczym.
Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku
oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy
ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu
ubezpieczenia.”
3) wprowadzenie zapisów dotyczących rozliczenia wzrostu wartości majątku obejmowanego
ochrona w ramach klauzuli, tj.:
„Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową wzrostu wartości środków
trwałych w ramach niniejszej klauzuli będzie naliczana za okres świadczonej ochrony
ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 50
Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe wyłączenia:
„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny
warsztat naprawczy,
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych
(na przebicie izolacji, na obciążenie, na 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,
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 51
Klauzula technologiczna – prosimy o:
a) ustanowienie dla klauzuli limitu odpowiedzialności, np. 200 000 zł.,
b) wyłączenie zastosowania klauzuli w ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów
szklanych od stłuczenia oraz ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, lub
ustanowienia dla tych ubezpieczeń limitu adekwatnego do przyjętych w tych
ubezpieczeniach wartości sum ubezpieczenia, proponujemy limit w wys. nie
większej niż 20% sumy ubezpieczenia w tych ubezpieczeniach.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 52
Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o ustanowienie franszyzy
redukcyjnej dla klauzuli w wys. 2 dni roboczych dla kosztów proporcjonalnych i 5 000 zł.
dla kosztów nieproporcjonalnych,
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 53
Klauzula frachtu ekspresowego (w tym lotniczego) – prosimy o wyłączenie zastosowania
klauzuli w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów,
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 54
Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np.
100 000 zł.,
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 55
Klauzula przetężenia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujące wyłączenia:
„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a)
mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b)
w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny
warsztat naprawczy,
c)
w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych
(na przebicie izolacji, na obciążenie, na 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,
g)
w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 56
Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenia klauzuli o zdanie: „Klauzula ma
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było
uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 57
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę „pod
warunkiem, że zabezpieczenia te są sprawne technicznie i zgodne w wymogami prawa.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 58
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę
„pod warunkiem, ze zabezpieczenia te są sprawne technicznie.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 59
Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli. tj. dla mienia
przeniesionego do innej lokalizacji, np. 500 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1
000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź
zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 60
Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych – prosimy o
obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 61
Klauzula transportowa – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:
„Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli dotyczy szkód powstałych w
wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami
ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu
naprawy lub konserwacji tego mienia, a także szkody powstałe podczas załadunku i
rozładunku mienia.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 62
Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o rozszerzenie
klauzuli o poniższe postanowienia:
„Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli jest udzielana pod warunkiem:
a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu
technicznego,
b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,
c) 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,
Franszyza redukcyjna: 5%, nie mniej niż 1 000 zł.”
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 63
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia – prosimy o
ustanowienie limitu w wys. 20% szkody, nie więcej niż 1 000 000 zł. w okresie
ubezpieczenia lub jedynie kwotowego w wys. 1 000 000 zł. w okresie ubezpieczenia,
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20%
wartości szkody. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 64
Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia - prosimy o
ustanowienie limitu w wys. 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego
szkodą, nie więcej niż 1 000 000 zł. w okresie ubezpieczenia lub jedynie kwotowego w
wys. 1 000 000 zł. w okresie ubezpieczenia,
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 65
Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o ustanowienie limitu
odpowiedzialności dla klauzuli, np. 100 000 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000
zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź zmienia
zapisy SIWZ.

6. Ubezpieczenie CyberRisk
Pytanie 66
Czy firma stosuje oprogramowanie antywirusowe i zaporę (firewall) w całej sieci?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 67
Czy firma tworzy kopię zapasową istotnych danych co najmniej raz na 7 dni?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 68
Czy firma doznała przestoju trwającego ponad 4 godziny lub jakiegokolwiek naruszenia,
czy ataku przy użyciu wirusa lub złośliwego kodu w ciągu ostatnich 12miesięcy?
Jeśli tak, prośba o szczegóły w tym wartość strat, które to zdarzenie wywołało.
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 69
Czy firma szyfruje wszystkie wrażliwe dane w całej sieci?
Odpowiedź: Nie.
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Pytanie 70
Czy firma zabezpiecza zdalny dostęp do sieci i danych?
Odpowiedź: TAK.

7. Ubezpieczenia Komunikacyjne
1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
Pytanie 71
W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych prosimy o skrócenie okresu, na jaki ma być
zawarta umowa generalna do 12 miesięcy; W przypadku braku zgody proszę o wyrażenie
zgody na roczny okres polisowania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 72
Dodatkowo proszę o wyrażenie zgody na zmianę poniższych zapisów w klauzulach
dodatkowych tj.:
-1. 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
- Proszę o akceptację poniższej treści
Klauzula Wynagrodzenia Rzeczoznawców i Ekspertów.
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 (o czym decyduje Ubezpieczyciel)
przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Klauzula współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody
całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel
podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po
szkodzie.
Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie
przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez
Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez
Ubezpieczającego
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- Proszę o akceptację poniższej treści
Klauzula ustalenia wartości pozostałości pojazdu (zagospodarowania po szkodzie).
Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel każdorazowo na wniosek
Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy przy
zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie uznanej za
całkowitą, w szczególności do znalezienia nabywcy na pojazd w stanie uszkodzonym.
Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy wartością
pozostałości wycenioną przez zakład ubezpieczeń, a faktyczną wartością transakcyjną tych
pozostałości po ich zorganizowanej przez siebie sprzedaży na podstawie udokumentowanej
sprzedaży wskazanemu oferentowi (przedłożenie faktury sprzedaży). W przypadku braku
akceptacji oferty sprzedaży przez Ubezpieczonego Ubezpieczyciel nie zmieni wartości
pozostałości na niższą wartość wynikającą z systemów eksperckich.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.

Dotyczy: Pakiet II
Pytanie 72
Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?
Odpowiedź: 25.10.2020 r., 26.10.2020 r., 27.10.2020 r.
Pytanie 73
W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec grudnia 2020,
prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie
uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.
Odpowiedź: Szkodowość możliwa do uzyskania znajduje się w załączniku nr 17.
Pytanie 74
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
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, wysokość franszyz oraz przedmiot ubezpieczenia były zbliżone do
wnioskowanego.
Pytanie 75
W związku z dużą częstotliwością występowania szkód w sprzęcie elektronicznym w
okresie wskazanym w SIWZ, prosimy o informację, czy Zamawiający przedsięwziął kroki
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mające na celu ograniczenie liczby i wartości szkód? Jakie?
Odpowiedź: TAK - Prowadzone są okresowe szkolenia stanowiskowe mające na celu
ograniczenie liczby i wartości szkód.
Pytanie 76
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: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka.
Pytanie 77
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: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka.
Pytanie 78
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 jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź zmienia
zapisy SIWZ.
Pytanie 79
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.
Odpowiedź:
a. TAK
b. personel własny i firmy zewnętrzne.
Pytanie 80
Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:
a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe
Odpowiedź:
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a/ NIE
b/ Na wyposażeniu są gaśnice proszkowe
Pytanie 81
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: Zabezpieczenia typu S zlokalizowane w części rozdzielni oddziałowych.
Dodatkowo stosowane są UPS-y, listwy filtrujące.
Pytanie 82
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.
Pytanie 83
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
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
Pytanie 84
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
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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
Pytanie 85
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.
Pytanie 86
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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.
Pytanie 87
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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.
Pytanie 88
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą
miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu
odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit
określony zapisami SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17.
Pytanie 89
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.
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Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka.
Pytanie 90
Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki
nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich
wartości.
Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka oraz rejestrem majątku.
Pytanie 91
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: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka oraz rejestrem majątku.
Pytanie 92
W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia budynków w złym/awaryjnym stanie
technicznym, prosimy o informację, czy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia
Zamawiający zamierza przeprowadzić w tych budynkach remonty/modernizacje
zmierzające do poprawy stanu technicznego? Jeśli tak – kiedy i w jakim zakresie?
Odpowiedź: TAK. Zamawiający planuje rozpoczęcie przeprowadzenia remontu w/w
budynków w 2021 r.
Pytanie 93
W przypadku braku odpowiedzi twierdzącej w powyższym pytaniu – czy Zamawiający
planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji te budynki?
Odpowiedź: nie dotyczy.
Pytanie 94
Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji
jakiekolwiek inne budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej
wartości?
Odpowiedź: TAK. Budynek administracji, kostnicy, administracyjno-gospodarczy.
Pytanie 95
W związku z informacją o planowanej budowie, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający
nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do mienia w budowie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 96
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.
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Pytanie 97
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 zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 98
Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej
klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 99
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.
Pytanie 100
Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej
lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji
Odpowiedź: Budynek chirurgii – łączna suma ubezpieczenia środków trwałych 7 301
627,50 zł.
Pytanie 101
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I. mienie wyłączone z eksploatacji
II. pustostany
III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
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W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych
sum ubezpieczenia i jakie są plany co do tych obiektów.
Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka oraz rejestrem majątku i
odpowiedziami na pytania powyżej.
Pytanie 102
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w
mienia z zakresu ubezpieczenia.. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu
ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z
limitem odpowiedzialności do 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W
przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego
przez Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do FLEX-y + powódź
dla pkt I i II, brak zgody na limit Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 103
Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do
rozbiórki, wyburzenia
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie
przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 104
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 powyższe.
Pytanie 105
Proszę o potwierdzenie ,że ryzyko osuwania się ziemi nie dotyczy działalności człowieka w
każdym zapisie w zapytaniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 106
Prosimy o doprecyzowanie, iż w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów, Lawina śniegu,
lodu, błota, skał, ziemi z naturalnych zboczy – nie jest spowodowana działalnością
człowieka.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 107
Prosimy o potwierdzenie, iż w budynkach wyłączonych z eksploatacji, nieużytkowanych
przez okres dłuższy niż 30 dni, wyłączone są wszystkie media i doprecyzowanie, iż zakres
odpowiedzialności ograniczony jest do zakresu FLEXA.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do FLEX-y + powódź
dla budynków wyłączonych z eksploatacji. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
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Pytanie 108
Prosimy o doprecyzowanie, iż dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów,
odpowiedzialność za wady produkcyjne nie dotyczy okresu gwarancji lub rękojmi tego
urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 109
Prosimy o wyłączenie dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów,
odpowiedzialność za nieostrożność, zaniedbanie oraz zniszczeniu przez osoby trzecie (w
tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 110
Prosimy o zgodę na zmianę zapisu dla Przerwy w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń
chłodniczych, na treść: zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody
powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach
chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych* na podanych niżej zasadach:
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu ubezpieczonych towarów
na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania,
będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w
ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym
utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania
towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej
umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody na mocy niniejszej klauzuli
pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny, udokumentowany serwis
urządzeń chłodniczych / urządzeń klimatyzacyjnych.
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są :
1) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i
przenoszeniu poza komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym
do przechowywania towarów*,
2) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np.
wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,
3) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia,
wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
4) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego
przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub
niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem
nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie)
chłodniczym,
5) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
6) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych /
pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów, powstałe
w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w
zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego.
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 50.000 PLN
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Franszyza redukcyjna 500 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 111
Prosimy o wyłączenie zapisów dla Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii w zakresie
nieprawidłowej obsługi przez operatora oraz niedoboru wody w kotłach oraz sformułowania
„itp.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 112
Prosimy o zmianę treści dla Uzasadnionych i udokumentowanych kosztów odtworzenia
dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością, w tym koszty związane z osuszaniem,
odgrzybianiem – jeżeli wynikało ono z długotrwałego oddziaływania czynników je
powodujących i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek
zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Z zakresu wyłączone są koszty pracy w
nadgodzinach i dniach wolnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 113
Prosimy o zmianę wysokości limitów na jedno i wszystkie zdarzenia dla Szkód w
podziemnych instalacjach lub urządzeniach do wysokości 50.000 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 114
Prosimy o zmianę wysokości limitów na jedno i wszystkie zdarzenia dla Infrastruktury
drogowej do wysokości 50.000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 115
Prosimy o zmianę wysokości limitów na jedno i wszystkie zdarzenia dla Zewnętrznych
składników infrastruktury wodociągowej do wysokości 50.000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 116
Prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla celowych kosztów
związanych z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą oraz powstałych w
związku z ratowaniem mienia w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową do wysokości 100.000 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 117
Prosimy o wykreślenie dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich
ryzyk nieostrożności, zaniedbania użytkownika oraz świadomego działania osób trzecich.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 118
Prosimy o doprecyzowanie dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie
wszystkich ryzyk, iż ryzyka lawiny i osunięcie się ziemi objęte są ochroną jeżeli nie
nastąpiły w wyniku działania człowieka.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 119
Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie
wszystkich ryzyk, dla zakresu terytorialnego sprzętu przenośnego (w tym sprzętu
stanowiącego wyposażenie karetek), jakiego sprzętu dotyczy zapis, w związku z brakiem na
wykazie sprzętu przenośnego oraz sprzętu wskazanego jako wyposażenie karetek.
Odpowiedź: TAK. Na wyposażeniu karetki jest Defibrylator ZOLL AED.
Pytanie 120
Prosimy o wykreślenie dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich
ryzyk, w Dodatkowych warunkach ubezpieczenia danych, oprogramowania i programów
komputerowych (IT –information technology) zapisu dotyczącego Utraty lub uszkodzenia
wynikającego z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu
do danych, oprogramowania lub programów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 121
Wnosimy o zmianę klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej
brutto z Obligatoryjnej na Fakultatywną. W przypadku braku akceptacji wniosku, prosimy o
zmianę wysokości limitu do 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 122
Wnosimy o wprowadzenie do treści klauzuli Katastrofy budowlanej zapisów o braku
odpowiedzialności dla budynków w wieku powyżej 50 lat.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 123
Wnosimy o zmianę limitu dla klauzuli transportowej – na 50.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 124
Wnosimy o zmianę treści dla klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni, iż
ochrona w takich nieruchomościach odpowiada zakresowi FLEXA z limitem 100.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 107.
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Pytanie 125
Wnosimy o zmianę limitu dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad
sumę ubezpieczenia – koszty do wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż
500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 63.
Pytanie 126
Wnosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody, do
wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 65.
Pytanie 127
W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla dodatkowego rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów wnioskujemy o
wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności z 150 tys zł na 50 tys zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 128
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.
Pytanie 129
W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
wysokości 500,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 130
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 wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 131
W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
wysokości 1 000,00 zł dla mechanicznych uszkodzeń elektronicznego sprzętu, maszyn,
urządzeń, aparatów lub inna propozycja Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w
wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
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Pytanie 132
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 wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w
wysokości 100 zł. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 133
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 integralnej w
wysokości 300 zł. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 134
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.
Pytanie 135
W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii
wnioskujemy o wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności z 50 tys zł na 20 tys zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 136
W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii
wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł lub inna
propozycja Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 137
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 integralnej w
wysokości 300 zł. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 138
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w zakresie ryzyka kradzieży
zwykłej wnioskujemy o dopisanie, że Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomić o fakcie
kradzieży Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej
kradzieżą.
Odpowiedź: Zapis o konieczności powiadomienia policji znajduje się załączniku nr 1
do SIWZ.
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Pytanie 139
Prosimy o potwierdzenie, że :
ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed
wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. 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 :
konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
nadzorowane
przez
przeszkolony
personel
Ubezpieczającego,
wyposażone
w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym
wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu
elektronicznego
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 140
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:
a/ NIE
b/ TAK
c/ Brak zawartych umów; serwisowanie sprzętu przez firmy zewnętrzne odbywa się na
podstawie wystawionych zleceń
Pytanie 141
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: TAK.
Pytanie 142
Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt
stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np.
tomograf komputerowy)
Odpowiedź: Sprzęt jest zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta
Pytanie 143
Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?
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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: TAK.
a/ 1 raz w roku
b/ na 8 godzin
c/ NIE
Pytanie 144
Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczenia, w
którym znajdują się rezonanse magnetyczne zgłoszone do ubezpieczenia.
Odpowiedź: Rezonans magnetyczny nie był zgłoszony do ubezpieczenia
Pytanie 145
Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia: rezonanse są wyposażone w
klimatyzację i czy posiadają oddzielne awaryjne źródło zasilania.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rezonansu magnetycznego
Pytanie 146
Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści
klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 147
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.
Pytanie 148
Klauzula składowania – prosimy o określenie jakie mienie jest/będzie składowane w
pomieszczeniach poniżej gruntu.
Odpowiedź: Stany magazynowe, apteczne.
Pytanie 149
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.
Pytanie 150
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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 57.
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Pytanie 151
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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 58.
Pytanie 152
Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek, niepokojów społecznych wnioskujemy o
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 3 tys zł lub inna propozycja
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 153
Klauzula przepięć wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności z 300 tys zł do 50 tys
zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 154
Klauzula przepięć wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł
lub inna propozycja Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 155
Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne wnioskujemy
o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do 50 tys zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 156
Klauzula przetężenia wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do 50
tys zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 157
Klauzula przeniesienia mienia wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla
przedmiotowego rozszerzenia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 59.
Pytanie 158
Klauzula katastrofy budowlanej o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000
zł lub inna propozycja Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę prowadzenie franszyzy redukcyjnej w
wysokości 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
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Pytanie 159
W zakresie katastrofy budowlanej prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach których wiek, w zależności od
konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż:
-50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
-90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 160
W odniesieniu do katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie, że z odpowiedzialności
wyłączone są szkody:
-wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu
wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę
-powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 161
Prosimy o potwierdzenie w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych,
remontowych i modernizacyjnych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
-powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
-spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją
producenta lub dostawcy,
-w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót),
które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 162
Klauzula transportowa wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys zł do
20 tys zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 163
Prosimy o potwierdzenie że w ramach Klauzuli transportowej nie będą pokryte następujące
szkody lub potwierdzenie, że będą miały zastosowanie OWU wykonawcy:
-polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w
tym magnetycznych i optycznych,
-powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź
jego właściwości,
-spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do
przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka
transportu,
-powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia
na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub
niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
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-powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego
kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
-powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 61.
Pytanie 164
Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnioskujemy o określenie
mienia wyłączonego z eksploatacji z podaniem miejsca ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Budynek portierni południowej.
Pytanie 165
W świetle Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o
potwierdzenie, że gaśnice oraz inne instalacje ppoż znajdują się w wyznaczonym miejscu i
są sprawne i gotowe do użycia oraz, że z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i
technicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 166
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia –
wnioskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 63.
Pytanie 167
Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia –
wnioskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 168
Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody wnioskujemy o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności. Propozycja 20 tys zł.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 65.
Pytanie 169
Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji
księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane wnioskujemy o obniżenie
odpowiedzialności ze 100 tys zł do 20 tys zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

limitu

Pytanie 170
Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach prosimy o potwierdzenie, że chodzi o
instalacje zaspokajające potrzeby Ubezpieczającego i będące jego własnością.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 171
Ubezpieczenie Infrastruktury drogowej wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności
ze 100 tys zł na 20 tys zł.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 172
Ubezpieczenie Zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej prosimy o
potwierdzenie, że oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego od zdarzeń losowych
wskazanych w OPZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 173
Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności prosimy o określenie franszyzy czasowej
np. 3 dni.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 174
Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności prosimy o określenie okresu
odszkodowawczego np. 12 miesięcy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na określenie okresu odszkodowawczego na
12 miesięcy. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ.
Pytanie 175
Prosimy o przekazanie aktualnych danych szkodowych z datą bieżącą.
Odpowiedź: Dane możliwe do uzyskania znajdują się w załączniku nr 17.
Pytanie 176
Prosimy o wskazanie szkodowości zgodnie z okresem polisowym.
Odpowiedź: Dane możliwe do uzyskania znajdują się w załączniku nr 17.
Pytanie 177
Prosimy o informację według na jaki dzień jest podana szkodowość w aktualnym SIWZ.
Odpowiedź: 25.10.2020 r., 26.10.2020 r., 27.10.2020 r.
Pytanie 178
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.
Pytanie 179
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: Brak jest wiedzy czy takie szkody wystąpiły.
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Pytanie 180
Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego Szpitala Murckiego sp. z o.o., 40-749
Katowice, ul. Sokołowskiego 2.
Odpowiedź: Plan sytuacyjny znajduje się na stronie Zamawiającego https://www.szpitalmurcki.pl/o-szpitalu/mapa-szpitala/
Pytanie 181
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 odpowiedzią na pytanie 63.
Pytanie 182
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: Zamawiający potwierdza
Pytanie 183
Prosimy o udostępnienie protokołu z badania hydrantów dla lokalizacji dla lokalizacji 40749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2
Odpowiedź: Do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Pytanie 184
Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji
dla lokalizacji 40-749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2
Odpowiedź: Do wglądu w siedzibie zamawiającego.
Pytanie 185
W odniesieniu do systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji 40-749 Katowice, ul.
Sokołowskiego 2 prosimy o informację jaki obszar objęty lub wyłączony jest z ochrony tym
systemem.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.
Pytanie 186
W jaki sposób jest wykonywana jest ochrona obiektów. Przez kogo realizowana? Pracownik
własny? Koncesjonowana firma zewnętrzna? - dla lokalizacji 40-749 Katowice, ul.
Sokołowskiego 2
Odpowiedź: Ochrona mienia realizowana jest koncesjonowaną firmą zewnętrzną.
Pytanie 187
Czy dozór jest w systemie 7/24? - dla lokalizacji 40-749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2
Odpowiedź: TAK
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Pytanie 188
Czy obraz z kamer jest przekazywany on line do pomieszczeń ochrony - dla lokalizacji 40749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2
Odpowiedź: TAK
Pytanie 189
Czy na terenie Szpitala są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są
zabezpieczone, kto ma do nich dostęp.
Odpowiedź: TAK (dwutlenek węgla - 10, sprężone powietrze – 40 l). Butle
przechowywane są w pomieszczeniach z dostępem upoważnionych osób.
Pytanie 190
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: NIE
Pytanie 191
Prosimy o wskazanie czy dotychczas klient był ubezpieczony w tożsamym zakresie do
aktualny SIWZ nr 286/2020/N/Katowice.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 74.
Pytanie 192
Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu
składania ofert na dzień 01.03.2021 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z
treścią wyjaśnień i dostarczenia oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Termin składania ofert został przesunięty
na dzień 23.02.2021 r.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Joanna Witczak
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