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Wrocław, 12.03.2021 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego  

im. Józefa Dietla w Krakowie 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ  NR 279/2020N/KRAKÓW 

 

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie, na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 

odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących 

zmianach w SIWZ: 

 

 

 

Pakiet I – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

 
1. Zwracamy się z uprzejma prośbą o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie poniższego 

zapisu: 
 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: brak 

 

i zastąpienie go zapisem:  

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
2. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w 

odniesieniu do dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w 
podpunkcie 5 „szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w 
ewidencji księgowej …” poprzez usunięcie tego punktu w całości. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
3. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w 

odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w 
podpunkcie 4 „uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji” 
poprzez usunięcie poniższego zapisu: 
Limit 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

I zastąpienie go : 

Limit: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50 000 PLN w odniesieniu do 

wszystkich szkód powstałych w okresie Ubezpieczenia. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
4. Zwracamy się z uprzejma prośbą o potwierdzenie, że „szkody w sprzęcie medycznym 

w karetkach” nie dotyczą sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w 
karetkach. W przeciwnym wypadku, prosimy o przeniesienie szkód w takim sprzęcie 
do „Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” wraz z 
przedstawieniem wykazu i wartości tego sprzętu. Niniejsze dotyczy również zapisu 
odnoszącego się do „mienia (w tym sprzętu medycznego) znajdującego się w 
karetkach” zawartego w Ryzyku od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz 
dewastacji. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego i nie wyraża zgody na 

przeniesienie całości szkód w takim sprzęcie do Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

od wszystkich ryzyk. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż pojedyncze pozycje z 

wyposażenia karetek zostały ujęte w Ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk. 

 
5. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w 

odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia podpunkt 2 
„Przerwa w działaniu lub wadliwym działaniu urządzeń chłodniczych” poprzez 
wprowadzenie poniższego: 
 

Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł, 

Franszyza czasowa: 6h 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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6. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ, 
poprzez objęcie ochroną szkód powstałych wskutek stłuczenia szyb i przedmiotów 
szklanych na warunkach poniższej klauzuli: 

  

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia:  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU 

ustala się, co następuje: 

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) 

lub pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub 

będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub 

lokali, w których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, 

wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową 

mogą być objęte następujące przedmioty: 

a) oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane 

stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot 

reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym 

antywłamaniowe, kuloodporne lub inne, 

b) oszklenia kominków lub wind; 

c) oszklenia pokryte folią oraz witraże, 

d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach 

reklamowych, 

e) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów, 

f) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe, 

g) tablice reklamowe takie jak: 

- szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza 

budynkiem lub lokalem, 

- neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z 

oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną; 

2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 

a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe, 

b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz 

osprzęt instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b, 

c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym, 

d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym 

zamontowaniem 

bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 

e) szyby w pojazdach i środkach transportowych, 

f) szyby w szklarniach, cieplarniach, 

3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 

b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy 

ubezpieczonego przedmiotu; 

4) odpowiedzialność  z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w 

umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000,00 zł 

5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 
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6) wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się 

przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc 

pod uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, z 

uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów 

naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu; jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia 

mienie posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również 

uwzględniony w limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych 

także koszt nałożenia folii; 

7) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania 

oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej 

klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu 

odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku 

uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę 

odpowiedzialności  od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki 

ubezpieczeniowej; 

8) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 

200 PLN; 

9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego pokrywa w ramach limitu 

odpowiedzialności udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6; 

10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od 

stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, 

a w razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości 

uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej 

na podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - 

według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń 

na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych w przypadku dokonania 

naprawy we własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych 

rachunkiem 

 

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych 

wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty. Jeżeli odpowiedź na 

niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią 

modyfikację SIWZ  w tym zakresie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o 

modyfikację SIWZ poprzez usunięcie zapisu: 

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: brak 

 

i zastąpienie go: 
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Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: 200 zł 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ  w tym zakresie. 

 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
7. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w 

odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w  dodatkowych rozszerzeniach 
zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka 
dewastacji, ppkt 3 Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:. „ryzyka 
kradzieży zwykłej” poprzez wprowadzenie poniższego zapisu: 

 

Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż 300 zł  

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
8. Zwracamy się z uprzejma prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w 

odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku 
oraz ryzyka dewastacji, poprzez wprowadzenie usunięcie poniższego zapisu: 
 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: brak 

 

i zastąpienie go : 

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: dla urządzeń zewnętrznych 10 % szkody min. 1 000 zł, dla 

kradzieży zwykłej 5% szkody min. 300 zł, dla pozostałych szkód 400 zł 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego 

medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia od ognia i 
innych żywiołów wraz z przypisanymi do sprzętu wartościami. 
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Odpowiedź: W ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów będą ubezpieczone 

wszystkie sprzęty elektroniczne medyczne ujęte w grupie 8. Wykaz środków trwałych z 

grupy 8 dostępny w siedzibie zamawiającego. 

 
10. Jeżeli w ramach sprzętu elektronicznego medycznego deklarowanego do 

ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów zadeklarowane zostały: 
a) endoskopy i urządzenia do terapii dożylnej; 
b) urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego; 
 
które podlegać będą ochronie w ramach dodatkowego rozszerzenia „Dla sprzętu 
elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów”, zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o włączenie do ubezpieczenia zapisów dodatkowych dedykowanych dla tego 
rodzaju sprzętu w „Opisie przedmiotu ubezpieczenia” dla ubezpieczeniu sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk, tj.: 
a) Endoskopy i urządzenia do terapii dożylnej objęte są ochroną, pod 

warunkiem, że w czasie przeprowadzenia badań zachowane będą warunki 
bezpieczeństwa wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie; 
przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) zostały zastosowane tylko w 
stanie kiedy przewód endoskopu nie był załamany w zgięciu i każdorazowo 
przestrzegane były zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego 
stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji, 
eksploatacji i przechowywania; 

b) Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego objęte są ochroną, pod 
warunkiem, że: została na te urządzenia zawarta umowa o całkowitej 
konserwacji. Ponadto : 
- środki chłodzące takie jak: hel, azot np. są materiałami pomocniczymi, które 
ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z 
tym nie są objęte ubezpieczeniem; 
- 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; 
- oraz pod warunkiem przestrzegania zaleceń producenta w zakresie 
eksploatacji 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 
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11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ 
poprzez usunięcie poniższego zapisu:  

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak  

Franszyza redukcyjna: brak 

 

i zastąpienie go 

 

Udział własny: 5% min. 500 zł dla kradzieży sprzętu przenośnego oraz 15% nie 

mniej niż 500 zł sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek  

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: 200 zł dla urządzeń zewnętrznych oraz 10% nie mniej niż 300 

zł dla kradzieży  

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość 

zmodyfikowania zapisu SIWZ w odniesieniu do pkt. 1 „zakres ubezpieczenia” 

poprzez usunięcie podpunktu 5:  

 

„działanie wiatru bez względu na jego prędkość, lawiny osunięcia się ziemi” 

 

i wprowadzenie w zamian niniejszego zapisu: 

 

„działanie huraganu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi przy czym przez 

huragan rozumie się: wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/sek, ustalanej przez 

IMiGW, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości 

uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu 

faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub w bezpośrednim 

sąsiedztwie;” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą wyjaśnienie czy istnieje możliwość 

zmodyfikowania zapisu SIWZ w odniesieniu do pkt. 5 „Lampy w urządzeniach 
zgłoszonych do ubezpieczenia”, poprzez wprowadzenie poniższych zapisów: 
 

Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że w 

przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z 

włamaniem oraz rabunku odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wartości, a w 

przypadku pozostałych ryzyk odszkodowanie ulegnie pomniejszeniu o określony w 

ogólnych warunkach ubezpieczenia współczynnik zużycia 
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i wprowadzenie w zamian niniejszego zapisu: 

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk: 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu  elektronicznego, iż 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje 

rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:  

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z 

włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości 

odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, 

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

ryzyka wartość odtworzeniowa  

będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie 

ze  

współczynnikiem zużycia podanych m w Tabeli nr 1 niniejszego pkt b) albo w 

odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt c) 

niniejszego ustępu. 

 

Tabela nr 1 

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych 

– patrz pkt b)  

Zmniejszenie odszkodowania  

po okresie 

użytkowania  

miesięczny 

współczynnik  

• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)  

• Lampy laserowe (poza medycyną)  
6 miesięcy  5,5%  

• Lampy rentgenowskie-anodowe  

– w szpitalach, oddziałach radiologicznych  

• Lampy laserowe (w medycynie)  

• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie 

FOTO (poza medycyną)  

• Lampy analizujące (poza medycyną)  

• Tyratrony (w medycynie)  

12 miesięcy  3,0%  

• Lampy kineskopowe (poza medycyną) 

• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 
18 miesięcy  2,5%  

• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach 

rentgenologicznych (w medycynie) 

• Inne lampy projektowe (w medycynie) 

• Lampy pamięciowe (poza medycyną) 

• Lampy fotopowielaczy poza medycyną) 

24 miesięcy  2,0%  

• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie) 

• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w 

medycynie) 

• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie) 

• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

24 miesięcy  1,5%  
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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 × 100 

PG × X × Y 

gdzie: 

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem 

odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) 

przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod 

obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. 

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący 

liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji, 

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez 

producenta dla lamp danego rodzaju: 

 a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1; 

 b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 

m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75; 

      c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30: 

Y = współczynnik likwidacyjny 

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2 

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. 

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują 

indywidualne warunki udzielonej gwarancji. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 
13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustanowienie limitu dla dodatkowego 

rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „Lampy w urządzeniach zgłoszonych do 
ubezpieczenia”. 
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczania. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 
14. W odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia „Endoskopy i urządzenia do terapii 

dożylnej”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustanowienie limitu dla wymienionego 
dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia. 
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
15. W odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia „Ubezpieczenie zwiększonych kosztów 

działalności”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości: 
a) Dla kosztów proporcjonalnych: 2 dni, 
b) Dla kosztów nieproporcjonalnych: 5 000 zł. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
16. W odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia: 

a) „Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w 
eksploatacji”; 

b) Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji, 
 

prosimy o potwierdzenie, wobec braku zdefiniowania/sprecyzowania tego rozszerzenia 

w „Opisie przedmiotu ubezpieczenia”, że zastosowanie będą miały w tym zakresie 

postanowienia OWU stosowanych przez Ubezpieczyciela, w tym klauzul dodatkowych, 

których treść stanowi załącznik do OWU Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Klauzule dodatkowe 

 
17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji „klauzuli 

szkód elektrycznych” i „Klauzuli przetężenia” poprzez rozszerzenie ich treści 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 nagrzewania 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;” 
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Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji „Klauzuli 

automatycznego pokrycia” poprzez: 
a) ustanowienie obok limitu procentowego limit kwotowy w wys. 5 000 000 zł., 
b) rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia: 

Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa 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 okresu ubezpieczenia. 

Składka z tytułu wzrostu sumy ubezpieczenia na mocy niniejszej klauzuli będzie 

naliczona za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej wg stawek 

określonych w ofercie. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie: 

- limitu kwotowego 5 000 000 zł zamiast limitu procentowego  

- zapisu: „Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa 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” 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż nowonabyte mienie ma być objęte ochroną w 

trakcie prac budowlano-montażowych zgodnie z „Klauzulą szkód powstałych w 

wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych”. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 
19. -Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustanowienie limitu odpowiedzialności dla 

„Klauzuli technologicznej”, np. w wys. 200 000 zł. 
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
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20.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z „Klauzuli frachtu ekspresowego 
(w tym lotniczego)” frachtu lotniczego. 
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, ze „Klauzula odstąpienia od 

obowiązku odtworzenia mienia” ma zastosowanie do mienia ubezpieczonego wg 
wartości księgowej brutto; w przeciwnym wypadku – prosimy o rozszerzenie 
klauzuli o zdanie „Postanowienia niniejszej klauzuli maja zastosowanie pod 
warunkiem, ze środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na nieplanowane 
wcześniej inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego.” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że klauzula ma zastosowanie do mienia 

ubezpieczanego w wartości księgowej brutto. Zamawiający nie wyraża zgody na 

dodatkowy zapis. 

 
22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustanowienie limitu dla „Klauzuli zastąpienia i 

części zamiennych”, np. w wys. 100 000 zł. 
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 
23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie „Klauzuli składowania” o zdanie 

„Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego 
składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub 
właściwości” 
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie „Klauzuli zabezpieczeń 

przeciwpożarowych” o frazę, pod warunkiem ze zabezpieczenia te są zgodne z 
wymogami prawa”. 
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 
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25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie „Klauzuli zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych” o frazę, pod warunkiem że zabezpieczenia te są stosowane 
i sprawne technicznie”. 
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 
26. Zwracamy się z uprzejmą o ustanowienie dla „Klauzuli przeniesienia mienia” 

limitu odpowiedzialności. Np. 1 000 000 zł. 
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 
27. Zwracamy się z uprzejmą o zmianę limitu określonego dla „Klauzuli usunięcia 

pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia” na: „20% wartości 
szkody, jednak nie więcej niż 2 000 000 zł.” lub ustanowienie jedynie limitu 
kwotowego w wys. np. 2 000 000 zł., 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie „Klauzula mienia wyłączonego z 

eksploatacji powyżej 30 dni” o następujące postanowienia: 
„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje obiekty, o których mowa w niniejszej klauzuli, 

pod warunkiem że: 
1) ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi,  
2) maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio 

zakonserwowane; 
3) wszelkie instalacje budynku zostały odpowiedniego zabezpieczenia na czas 

nieużytkowania, 
4) środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i 

przeciwkradzieżowe) utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do 
użycia; 

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji 

ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
29. Zwracamy się z uprzejmą o zmianę limitu określonego dla „Klauzuli 

zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia – limit 
ponad sumę ubezpieczenia” na: „10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio 
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zagrożonego szkodą, nie więcej niż 1 000 000 zł.” lub ustanowienie jedynie limitu 
kwotowego w wys. np. 1 000 000 zł., 
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości  

1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 
30. Zwracamy się z uprzejmą o ustanowienie dla „Klauzuli kosztów poszukiwania 

przyczyn szkody” limitu odpowiedzialności, np. 100 000 zł., 
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 
31. Zwracamy się z uprzejmą o ustanowienie dla „Klauzuli zwiększonych kosztów 

działalności” franszyzy redukcyjnej w wys. 2 dni roboczych dla kosztów 
proporcjonalnych i w wys. 5 000 zł. dla kosztów nieproporcjonalnych, 
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń z Pakietu I 

 
32. Prosimy o potwierdzenie, ze limity odpowiedzialności określone w SIWZ są 

obowiązujące, niezależnie od zapisów OWU Ubezpieczyciela, w których nie 
przewiduje się limitu w ogóle lub obowiązuje limit w innej wysokości 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
33. W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 1, tj. ubezpieczenie mienia od ognia i 

innych żywiołów, ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, 
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji i 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – prosimy o 
zgodę: 
 
a) na włączenie „Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne” w brzmieniu 

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 
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działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie 

lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody 

następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, 

utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą 

następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady 

dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, 

które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania 

szkód. 

Przy czym za: 

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej 

się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 

elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń 

elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane 

instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i 

obsługi takich urządzeń. 

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych 

instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji 

wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który 

rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. 

Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby 

czasowe i logiczne”. 

 

 Lub 

 

potwierdzenie, ze intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochrona 

ubezpieczeniowa szkód, o których mowa w powyższej „klauzuli wyłączającej 

ryzyka cybernetyczne” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanej klauzuli. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

           
b) na włączenie „klauzuli chorób zakaźnych” w brzmieniu 

 

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 z 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:   
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1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, 
pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy 
jest uważany za żywy, czy też nie, oraz   

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między 
innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów 
ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, 
ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz 

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić 
spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo 
mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, 
utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy. 

 

Lub 

 

potwierdzenie, ze intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną 

ubezpieczeniową szkód, o których mowa w powyższej „klauzuli wyłączenia 

chorób zakaźnych” 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o 

modyfikację SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA 

 
34.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie audytu w 

dniu 22 luty br. w lokalizacjach klienta ul. Focha 33, 30-119 Kraków, ul. Skarbowa 
4, 31-121 Kraków, . Proponowana godzina 9:00.  
 

W przypadku wyrażenia zgody zwracamy się z prośbą o podanie danych 

kontaktowych osoby odpowiedzialnej za oprowadzenie w miejscu przeprowadzenia 

audytu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
35. prosimy o dodatkowe informacje do oceny ryzyka, a mianowicie potwierdzenie, że: 

1) mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób 
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności: 
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z 

późn. zm.); 
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 

budynki i ich   usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. 
zm.)? 

2) stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  
w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: 
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1) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy,  związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 
atmosfery wybuchowej  (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ? 

3) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy 
Prawo Budowlane. 

4) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi 
technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. 

5) w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń 
warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych oraz wykorzystywanych 
instalacji technicznych; 

6) ochrona wartości pieniężnych odpowiada wymogom określonym w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne z dnia 7 września 2010 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1128, z 
późniejszymi zmianami) 

Odpowiedź: że wszystkie punkty są spełnione. 

 
36. Prosimy o informację: 

1) czy elementy drewniane w konstrukcji budynków zostały zaimpregnowane 
ogniochronnie, 

2) lub, czy elementy drewniane w konstrukcji budynków zostały pokryte od spodu 
(od wewnątrz budynku) pokryte tynkiem, wylewką cementowa lub płytą 
gipsowo-kartonowa, 

3) czy istnieją poddasza/strych, a jeżeli tak – to czy mają charakter użytkowy, 
4) jakie jest przeznaczenie poddasza/strychu, 
5) potwierdzenie, ze nie jest na poddaszu/strychu składowane mienie łatwopalne 

oraz ze dotęp na poddasze/strych mają jedynie osoby uprawnione; 
Odpowiedź: Pkt 2 – spełniony. Strych na ulicy Skarbowej 1 nie jest użytkowy, nie jest 
składowane mienie łatwopalne tylko rzeczy metalowe jak rezerwowe łóżka. Strych na 
al. Focha jest bardzo niski i nie jest wykorzystywany. 

 
37. W przypadku, gdy jakikolwiek z budynków deklarowanych do ubezpieczenia nie 

spełnia wskazanych w ust. 36 wymogów, prosimy o wskazanie takiego obiektu i 
uchybień w zakresie wymienionych wymogów wraz z określeniem zaleconego lub 
planowanego terminu usunięcia uchybień. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż drewniane więźby dachowe przy ul. 

Skarbowej 1 i Focha 33 nie są impregnowane ogniochronnie. 

 
38. Prosimy o informację o czy Zamawiający prowadzi aktualnie jakieś inwestycje, 

jeżeli tak – prosimy o wskazanie takiej/takich inwestycji wraz z krótki, ich opisem, 
wartością i planowanym terminem jej/ich zakończenia. 

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi następujące inwestycje: 

1. Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów 

Szpitala Specjalistycznego im j. Dietla przy ul. Skarbowej 1- działanie RPO 12.1.2 – 
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modernizacja 2 oddziałów łóżkowych, dostosowanie do przepisów budowlanych i 

p/poż, rezerwowy zbiornik na wodę koszt 6,7 mln PLN. 

2. Termomodernizacja budynków przy ul. Skarbowej 1 i Focha 33 – RPO 4.3.3 – koszt 

około 5 500 000 zł. 

3. Zabezpieczenie serwerowni przy ul. Skarbowej 1 i Focha 33 stałymi urządzeniami 

gaśniczymi koszt około 200 000 zł     
 

39. Prosimy o informację o czy Zamawiający planuje w okresie objętym postępowaniem 
przetargowym rozpocząć jakieś inwestycje, jeżeli tak – prosimy o wskazanie takich 
inwestycji wraz z krótkim ich opisem, wartością i planowanym terminem ich 
realizacji i zakończenia. 

Odpowiedź: Na chwilę obecną nie ma sprecyzowanych jeszcze planów co do 
rozpoczynania nowych inwestycji z uwagi na brak finansowania. 

 
40. Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie obiekty budowlane zgłaszane do 

ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
41. Prosimy o potwierdzenie, ze do ubezpieczenia nie są zgłaszane obiekty wyłączone z 

eksploatacji/nieużytkowane. W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie 
obiektów wyłączonych z eksploatacji wraz z ich wartością i wartością mienia 
znajdującego się w takim obiekcie, przyczyn ich wyłączenia z eksploatacji oraz 
sposobu zabezpieczenia takiego obiektu (całodobowy dozór, odłączenie mediów. 
Jeżeli taki obiekt przeznaczony jest do rozbiórki – prosimy o jego wyłączenie z 
ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Szpital nie posiada osobnych obiektów wyłączonych z eksploatacji. 
 

42. Prosimy o potwierdzenie, ze do ubezpieczenia nie są zgłaszane obiekty w złym 
stanie technicznym. W przeciwnym wypadku – prosimy o wyłączenie takiego 
obiektu z ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Obiekty są w dobrym stanie technicznym. 
 

43. Prosimy o potwierdzenie, że miejsca ubezpieczenia nie zostały dotknięte powodzią 
od 1997 r. i brak jest zagrożenia powodziowego dla zgłaszanych do ubezpieczenia 
miejsc ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku – prosimy o: 
1) wskazanie miejsca dotkniętego powodzią wraz z określeniem przedmiotu i 

wartości szkody, okoliczności powstania szkody i działań 
podjętych/rozwiązań wdrożonych po szkodzie w celu zapobieżenia jej 
powstaniu w przyszłości. 

2) ustanowienie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi. 
Odpowiedź: Miejsca ubezpieczenia nie zostały dotknięte powodzią od 1997 r. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi. 
 
 

Pakiet II – Ubezpieczenia komunikacyjne 

 

PKT 2. Ubezpieczenie Auto Casco 



  Strona 19 z 36                     

              SUPRA BROKERS 
® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A.                 
_____________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

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

www.suprabrokers.pl 

 

 

 
44. Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ i modyfikację poprzez wprowadzenie 

zapisów: 
 

a. Termin wykonania oględzin odbędzie się nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia szkody. 
W przypadku niedotrzymania terminu ubezpieczony zobowiązany jest 

również złożyć dokumentacje zdjęciową zakresu szkody. 

 
b. Rozliczenie kosztorysowe możliwe wyłącznie na podstawie kosztorysu 

Ubezpieczyciela wykonanego zgodnie z zapisami OWU 
 

c. wykupiona amortyzacja nie dotyczy elementów układu wydechowego, które 
zawsze podlegają amortyzacji 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
45. Klauzule obligatoryjne: 

 
a. Prosimy o wykreślenie „Klauzuli rzeczoznawców” i wprowadzenie w zamian 

poniższego zapisu: 
 

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. 

 
46. Klauzule fakultatywne: 

 
b. Prosimy o wykreślenie „Klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po 

szkodzie całkowitej” i wprowadzenia w zamian poniższego zapisu: 
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 
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(przedłożenie faktury sprzedaży). W przypadku braku akceptacji oferty 

sprzedaży przez Ubezpieczonego, Zakład Ubezpieczeń nie zmieni wartości 

pozostałości na niższą wartość wynikającą z systemów eksperckich. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
c. Prosimy o modyfikację „Klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariancie 

serwisowym”, poprzez potwierdzenie, że poniższy zapis będzie miał 
zastosowanie: 
 

Uznanie w rozliczeniu cen części oryginalnych wyłącznie po 

udokumentowaniu naprawy fakturami. 

Maksymalna cena części zamiennej nie może przekroczyć wysokości 

określonej w systemach eksperckich (w tym Audatex/Eurotax/DAT), a w 

przypadku braku danej części w zasobach wskazanych systemów, nie może 

przekroczyć ceny detalicznej dostępnej w sieci producenta i/lub importera 

danej marki pojazdu. W dokumentach stwierdzających wartość kosztów 

wykonanej naprawy, konieczne jest wyspecyfikowanie konkretnych części 

zamiennych użytych do naprawy wraz z ich klasą jakościową (O, Q, P) 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

PKT 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu 

mechanicznego 

 
47. Prosimy o wykreślenie klauzuli fakultatywnej: Klauzula likwidatora szkód z 

zakresu NNW. Zgłoszenie szkód z ryzyka NNW będzie możliwe za pośrednictwem 
strony www. Ubezpieczyciela i infolinii. Kontakty Klienta przez www, adres email 
lub tel  odnośnie szczegółów obsługi, na życzenie Klienta  zawsze przekazywane 
będą do przypisanego Opiekuna, który następnie skontaktuje się z Klientem i 
poinformuje o postępowaniu w obsłudze. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

PKT 4.  Assistance 

 
48. Prosimy o wprowadzenie max. limitu na holowanie w wysokości 150 km 

mierzonych od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania, przy 
czym koszty przepraw promowych ponoszone są przez ubezpieczonego; 
lub max. limit holowania w wysokości 1200 km na terytorium innych niż RP państw 

Europy (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji), a także na terytorium Algierii, Maroka, 

Izraela i Tunezji, dla których max. limit holowania to 150 km mierzonych od miejsca 

zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania, przy czym koszty przepraw 

promowych ponoszone są przez ubezpieczonego; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
49. Prosimy o wykreślenie klauzuli fakultatywnej: Klauzula likwidatora szkód z zakresu 

ASS. Zgłoszenie szkód z ryzyka ASS będzie możliwe za pośrednictwem strony 
www. Ubezpieczyciela i infolinii. Kontakty Klienta przez www, adres email lub tel  
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odnośnie szczegółów obsługi, na życzenie Klienta  zawsze przekazywane będą do 
przypisanego Opiekuna, który następnie skontaktuje się z Klientem i poinformuje o 
postępowaniu w obsłudze 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 
50. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SIWZ poprzez wykreślenie 

pkt XII. PRAWO OPCJI w całości, lub wprowadzenie do zapisu następującej treści: 
Wykonawca ma prawo do odstąpienia od prawa opcji bez podania przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

51. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla dodatkowego rozszerzenia zakresu 

ubezpieczenia: dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów 

wnioskujemy o wprowadzenie zmiany limitu odpowiedzialności z 200 tys zł na 50 

tys zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

52. 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. 

 

53. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy 

redukcyjnej w wysokości 500,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

54. 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 nie wyraża zgody. 
 

55. 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 nie wyraża zgody. 
 

56. W ubezpieczeniu mienia od zd.losowych dla szyb i przedmiotów szklanych prosimy 

o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł lub inna propozycja 

Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

57. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o 

wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub inna propozycja 

Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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58. 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 wyraża zgodę na wyłączenie z ryzyka kradzieży zwykłej 
gotówki oraz mienia pacjentów. W pozostałym zakresie nie wyraża zgody. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 
59. 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 nie wyraża zgody. 

 
60. 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: Zamawiający informuje, iż zapis jest już w treści rozszerzenia o 
kradzież zwykłą. 

 
61. Prosimy o potwierdzenie, że  : 

a) ubezpieczony sprzęt elektroniczny  został wyposażony w urządzenia 

zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. 

b) urządzenia te są  zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami  

producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. 

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi   

i przepięciami są : 

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. 

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone  

w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym 

wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu 

elektronicznego 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w tablicach elektrycznych zamontowane są 

ochronniki przepięciowe. Rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy 

zabezpieczone są transformatorami separacyjnymi. 

 

62. 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: Zamawiający informuje, iż: 

pkt a – rezonans magnetyczny przy al. Focha 33 ulokowany jest poniżej poziomu 

gruntu,  
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pkt b – gaśnice proszkowe,  

pkt c – tak, Zamawiający ma podpisaną umowę serwisową. 

 

63. 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 
 

64. Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt 

stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D 

(np. tomograf komputerowy) 

Odpowiedź: Rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy zabezpieczone są 

transformatorami separacyjnymi, UPS-y i akary  posiadają zabezpieczenie  typu D. 

 

65. Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze? 

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów 

prądotwórczych?,  

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,  

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;  

- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty 

Odpowiedź: Tak. Przeglądy są wykonywane co roku, natomiast rozruch co miesiąc 

Agregat al. Focha 33 - 634 kVA- 100% mocy szczytowej ( autostart ) zbiornik paliwa 

2000 l zużycie przy pełnym obciążeniu 130 l/h - maksymalne zużycie energii około 200 

KW. 

Agregat ul. Skarbowa 1 – 80kVA 30% mocy szczytowej ( autostart ) zbiornik paliwa 

100l zużycie przy pełnym obciążeniu 17 l/h -  maksymalne zużycie energii około 200 

KW. 

 

66. Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczenia, 

w którym znajdują się rezonanse magnetyczne zgłoszone do ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Gaśnica proszkowa niemagnetyczna w pomieszczeniu rezonansu, czujka 

p/poż w maszynowni, maszynownia zamykana na zamek szyfrowy otwierany kodem 

lub karta magnetyczną. 

 

67. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia: rezonanse są wyposażone w 

klimatyzację i czy posiadają  oddzielne  awaryjne źródło zasilania. 

Odpowiedź: Tak 

 

68. Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte 

w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

69. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że 

dotyczy limitów określonych na pierwsze ryzyko oraz że nie dotyczy ryzyka 

kradzieży zwykłej. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

70. Klauzula składowania – prosimy o określenie jakie mienie jest/będzie składowane w 

pomieszczeniach poniżej gruntu. 

Odpowiedź: Budynek al. Focha 33 – rezonans magnetyczny, aparat RTG, sprzęt 

rehabilitacyjny, szatnie, archiwum. 

Budynek ul. Skarbowa 1 – agregat prądotwórczy, magazyny, szatnie 

 

71. 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. 

 
72. 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: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis zgodnie z odpowiedzią na pytanie 

nr 24. 

 

73. 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: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis zgodnie z odpowiedzią na pytanie 

nr 25. 
 

74. 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. 

 
75. Klauzula przepięć wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności z 300 tys zł do 

50 tys zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
76. Klauzula przepięć wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 

wysokości 500 zł lub inna propozycja Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

77. 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. 

 
78. Klauzula przetężenia wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 tys 

zł do 50 tys zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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79. Klauzula przeniesienia mienia wnioskujemy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla przedmiotowego rozszerzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 

1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

80. Klauzula katastrofy budowlanej o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 

2 000 zł lub inna propozycja Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

81. 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 na wprowadzenie powyższych wyłączeń. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

82. 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 na wprowadzenie powyższych wyłączeń. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

83. 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 na wprowadzenie powyższych wyłączeń. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

84. Klauzula transportowa wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności ze 100 

tys zł do 20 tys zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
85. Prosimy o potwierdzenie że w ramach Klauzuli transportowej nie będą pokryte 

następujące szkody lub potwierdzenie, że będą miały zastosowanie OWU 

wykonawcy: 
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-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, 

-powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego 

kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku, 

-powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
86. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnioskujemy o 

określenie mienia wyłączonego z eksploatacji z podaniem miejsca ubezpieczenia i 

sumy ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Aktualnie nie ma takiego mienia. 
 

87. 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: Aktualnie nie ma takiego mienia. 
 

88. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia – 

wnioskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego. 

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

SU nie mniej niż 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

89. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia – 

wnioskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego. 

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

SU nie mniej niż 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

90. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody wnioskujemy o wprowadzenie 

limitu odpowiedzialności. Propozycja 20 tys zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości: 100 000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

91. Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji 
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księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane wnioskujemy o obniżenie limitu 

odpowiedzialności ze 100 tys zł do 20 tys zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

92. Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach prosimy o potwierdzenie, że 

chodzi o instalacje zaspokajające potrzeby Ubezpieczającego i będące jego 

własnością. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

93. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności prosimy o określenie franszyzy 

czasowej np. 3 dni. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
94. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności prosimy o określenie okresu 

odszkodowawczego np. 12 miesięcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

95. Prosimy o przekazanie aktualnych danych szkodowych z datą bieżącą. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana zgodnie z 
zaświadczeniami od dotychczasowych ubezpieczycieli na dzień 12.11.2020  

 
96. Prosimy o wskazanie szkodowości zgodnie z okresem polisowym. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż okres polisowania w zakresie Pakietu I jest 
tożsamy z rokiem kalendarzowym. Zamawiający nie ma możliwości podania 
szkodowości zgodnie z rokiem polisowym dla poszczególnych pojazdów z Pakietu II.  

 

97. Prosimy o informację według  na jaki dzień jest podana szkodowość w aktualnym 

SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana zgodnie z 
zaświadczeniami od dotychczasowych ubezpieczycieli na dzień 12.11.2020  

 
98. Prosimy o podanie szkodowości za okres ostatnich 5-ciu lat polisowych w celu 

dokonania oceny ryzyka. 

Odpowiedź: Zamawiający aktualnie nie ma możliwości podania szkodowości za 

okres 5 lat. 
 

99. 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. 

 

100. 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 
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limity odpowiedzialności (prosimy informacje jakie to szkody oraz liczbę takich 

szkód) 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy o takich szkodach. 

 

101. Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego Szpitala , 31-121 Kraków, ul. 

Skarbowa 4. 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia plany zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszych odpowiedzi. Jednocześnie informuje, iż załącznik nr 1 stanowi część 
poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo do Wykonawców, którzy wystąpili o 
udostępnienie części niejawnej specyfikacji. 
 

102. 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: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

103. 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 powyższe. 
 

104. Prosimy o udostępnienie protokołu z badania hydrantów dla lokalizacji dla 

lokalizacji 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4 
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia protokół zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszych odpowiedzi. Jednocześnie informuje, iż załącznik nr 1 stanowi część 
poufną SIWZ i zostanie wysłany mailowo do Wykonawców, którzy wystąpili o 
udostępnienie części niejawnej specyfikacji. 

 
105. Prosimy o udostępnienie protokołu z przeglądów systemu sygnalizacji pożaru 

dla lokalizacji dla lokalizacji 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia protokół zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszych odpowiedzi. Jednocześnie informuje, iż załącznik nr 1 stanowi część poufną 

SIWZ i zostanie wysłany mailowo do Wykonawców, którzy wystąpili o udostępnienie 

części niejawnej specyfikacji. 
 

106. W odniesieniu do systemu sygnalizacji pożaru dla lokalizacji 31-121 Kraków, 

ul. Skarbowa 4 prosimy o informację jaki obszar objęty lub wyłączony jest z 

ochrony tym systemem. 

Odpowiedź: Cały budynek objęty jest systemem sygnalizacji pożaru 
 

107. W jaki sposób jest wykonywana jest ochrona obiektów. Przez kogo 

realizowana? Pracownik własny? Koncesjonowana firma zewnętrzna? - dla 

lokalizacji 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4 
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Odpowiedź: Szpital pomieszczenia przy ul. Skarbowej 4 wynajmuje na pomieszczenia 

administracyjne Szpitala. Działalność główna szpitala jest prowadzona pod adresem ul. 

Skarbowa 1. 

W zakresie obiektu przy ul. Skarbowej 4 jest ochrona zapewniona przez najemcę oraz 

monitoring pomieszczeń kontrolowany przez firmę koncesjonowaną przy ul. 

Skarbowej 1. 

W zakresie ochrony obiektu Szpitala przy ul. Skarbowej 1 , szpital ma podpisaną 

umowę  z koncesjonowaną Firmą WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o., obowiązującą od 

dnia 11.01.2021 r do dnia 11.01.2023 r. 
 

108. Czy dozór jest w systemie 7/24? - dla lokalizacji 31-121 Kraków, ul. 

Skarbowa 4 

Odpowiedź: Dozór jest prowadzony w systemie 7/24. 
 

109. Czy obraz z kamer jest przekazywany on line do pomieszczeń ochrony - dla 

lokalizacji 31-121 Kraków, ul. Skarbowa 4 

Odpowiedź: Tak 
 

110. Czy na terenie Szpitala są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób 

są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp. 

Odpowiedź: Nie ma takich substancji. 
 

111. 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. Planowane jest zabezpieczenie serwerowni przy ul. Skarbowej 1 i 

Focha 33 stałymi urządzeniami gaśniczymi 
 

112. Prosimy o wskazanie czy dotychczas klient był ubezpieczony w tożsamym 

zakresie do aktualny SIWZ nr 286/2020/N/Katowice. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia z SIWZ nr 

286/2020/N/Katowice nie jest tożsamy z dotychczasowym programem 

ubezpieczeniowym ani obecnym postępowaniem 279/2020N/Kraków. Natomiast zakres 

wnioskowanych ryzyk w obecnie prowadzonym postępowaniu SIWZ nr 

279/2020N/Kraków jest podobny do dotychczasowego programu ubezpieczeniowego 

Zamawiajacego. 
 

113. Z  uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia oraz termin początku 

ochrony ubezpieczenia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 

05.04.2021 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią  wyjaśnień i 

dostarczenia oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 29.03.2021.  

 

114. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji 

poprzez dodanie zapisu:  
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„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do 

limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania 

umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w 

okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

115. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności w wysokości   5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego lub innego 

akceptowanego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

116. Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?  
Odpowiedź: Tak 

 

117. Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie 

wysokości wypłat. 
Odpowiedź:. Nie 

 

118. Czy były szkody z  podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek 

wod.-kan.  w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości 

wypłat. 
Odpowiedź: Nie 

 

119. Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje 

jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa 

wartość. 
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie ma sprecyzowanych jeszcze planów. 

 

120. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają 

remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac 

jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?  
Odpowiedź:  

 

121. Czy Zamawiający w okresie 2021-2023 / w ciągu 3 najbliższych lat 

zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do 

ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których. 
Odpowiedź: Tak – teren prac jest wyłączony z użytkowania 

 

122. Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania 

jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz  wyłączyć ich z 

zakresu ubezpieczenia lub ograniczyć do zakresu FLEXA 
Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie ma takich planów. 
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123. Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane do ubezpieczenia elementy sieci 

teletechnicznych i kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 

300 metrów od ubezpieczonych budynków.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

124. Prosimy o wprowadzenie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód w brzmieniu: 

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku 

szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes 

Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach 

roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie 

Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z 

oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do 

oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo 

przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata 

odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W 

przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – 

bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą." 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

125. Prosimy o podanie PML  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartość najdroższej lokalizacji przy ul. 
Focha 33 wynosi ok. 45,7 mln zł. 

 

126. Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe 

oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich.  

Odpowiedź: Al. Focha 33 – 3 strefy pożarowe ( garaż podziemny, tzw. stara część, tzw. 

nowa część ). Wartość nowej części – 23 795 785,75 zł   

Ul. Skarbowa 1 – będą wydzielone w tym roku 2 strefy poziome na 3 kondygnacjach 

łóżkowych  

 

127. Prosimy o informację czy szpital to jedna lokalizacja ? Ile jest budynków w 

danej lokalizacji ? W jakiej odległości znajdują się od siebie ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szpital jest podzielony na lokalizacje zgodnie z 

załącznikiem nr 8 do SIWZ. 

 

128. Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia 

Zamawiającego z ostatnich 3 lat  w porównaniu do wnioskowanego (przedmiot, 

zakres, limity, franszyzy, udział własny). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do zadań Pakietu I aktualny 

zakres ubezpieczeń jest podobny do wnioskowanego w niniejszym SIWZ. Różnice 

wynikają z większej ilości klauzul dodatkowych oraz rozszerzeń do poszczególnych 

ubezpieczeń. W latach 2019-2021 obowiązują franszyzy:  

- ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych: integralna 50 zł 

- ubezpieczenie mienia od kradzieży: redukcyjna 300 zł 

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 1 000 zł 
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129. Proszę o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII 

z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.  

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje informację: 

1. Zestaw endoskopowy, 2018 r., 504 482,58 zł 

2. System pośredniej radiografii cyfrowej, 2006 r., 767 501,97 zł 

3. Cyfrowy aparat RTG, 2013 r., 815 216,00 zł 

4. Komora Krioterapeutyczna KR-3, 2007 r., 834 600,00 zł 

5. tomograf komputerowy z wyposażeniem, 2011 r., 3 954 453,00 zł 

6. rezonans magnetyczny 2013 r. ,4 782 943,00 zł- ubezpieczenie od wszelkich ryzyk 

 

130. Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII. 

Odpowiedź: Wykaz mienia jest dostępny w siedzibie Zamawiającego. 

 

131. Prosimy o informację jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze 

w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ? 

Odpowiedź: Budynek al. Focha 33 – rezonans magnetyczny, aparat RTG, sprzęt 

rehabilitacyjny archiwum szatnie magazyny – wartość około 5 000 000 zł  

Budynek ul. Skarbowa 1 – magazyny, szatnie, agregat prądotwórczy - wartość około 

500 000 zł 

 

132. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania 

(pustostany) ?  

Odpowiedź: Nie 

 

133. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych 

wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 20 000 zł na jedno i na 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości: 500 000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

134. Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli prac budowlanych na 500 000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

135. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju 

wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 

przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

136. Prosimy o podział sprzętu elektronicznego na stacjonarny oraz przenośny 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż taki podział funkcjonuje w załączniku nr 8 do 

SIWZ. 
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137. Prosimy o podanie liczby pracowników medycznych z podziałem na lekarzy, 

pielęgniarki oraz pozostałe zawody medyczne 

Odpowiedź: Zakres postępowania dotyczy wyłącznie ubezpieczenia majątku 

Zamawiającego.  

 

138. Prosimy o podanie liczby wykonywanych operacji w ciągu roku 

Odpowiedź: Zakres postępowania dotyczy wyłącznie ubezpieczenia majątku 

Zamawiającego. 

 

139. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1 000 000 

zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

140. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych 

wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 20 000 zł na jedno i na 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 133. 

 

141. Prosimy o wprowadzenie limitu dla rozszerzenia o mienie znajdujące się w 

karetkach jako wyposażenie dodatkowe (w tym sprzęt medyczny) 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż limit został wprowadzony w SIWZ. 

 

142. Prosimy o wprowadzenie limitu dla rozszerzenia o szkody w lampach w 

urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia  w wysokości 100 000 zł  na jedno i na 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit zgodnie z odpowiedzią na 
pytanie nr 13. 

 

143. Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o 

treści ,,Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach 

rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych 

urządzeniach peryferyjnych.  

Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i 

medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.  

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach 

rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i 

medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość 

odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych 

zasad. 

Odszkodowania za szkody powstałe:  

1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z 

zasadami poniżej: 

sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia 

sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla 

sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według 

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

urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:  

 

Tabela deprecjacji ze skalą: 

OPIS LAMPY 

redukcja odszkodowania 

po okresie 

użytkowania 

miesięcznie 

o 

a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe 

(w sprzęcie niemedycznym) 
6 miesięcy 5,50% 

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,50% 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) 
12 miesięcy 3,00% 

b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 

(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach 

lub radiologicznych (tomografia 

komputerowa patrz b) 

12 miesięcy 3,00% 

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00% 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) 
12 miesięcy 3,00% 

Termokatodowe lampy elektronowe 

gazowane (sprzęt medyczny) 
12 miesięcy 3,00% 

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,00% 

Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości 

(sprzęt niemedyczny) 
18 miesięcy 2,50% 

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 

(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej 

(tomografia komputerowa: patrz b) 
24 miesiące 2,00% 

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 24 miesiące 2,00% 

Lampy pamięciowe 24 miesiące 2,00% 

Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,00% 

d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,50% 

Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie 

(tomografia komputerowa patrz: b) 
24 miesiące 1,50% 

Rentgenowskie lampy powiększające 24 miesiące 1,50% 

Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne 

(sprzęt medyczny) 
24 miesiące 1,50% 

Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,50% 
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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 nie wyraża zgody. Treść klauzuli zgodnie z odpowiedzią 
na pytanie nr 12. 
 

144. Prosimy o obniżenie limitu dla: 

 

- Klauzuli nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto do 200 000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

- Klauzuli prac budowlanych na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia  

- Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie na 20% wartości powstałej szkody, nie więcej 

niż 200 000 zł  

- Klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia na 20% 

wartości powstałej szkody, nie więcej niż 200 000 zł  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitów odpowiedzialności 

w klauzulach usunięcia pozostałości po szkodzie i  zabezpieczenia mienia przed szkodą 

w wysokości po 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia dla każdej z klauzul. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. W 

pozostałym zakresie nie wyraża zgodny na zmianę zapisów SIWZ. 
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145. Prosimy o podanie informacji które z budynków znajdują się pod nadzorem 

konserwatora zabytków ?  

Odpowiedź: Budynki przy ul. Skarbowej 1 oraz Focha 33 nie są wpisane do rejestru 

zabytków, natomiast figurują w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Ponadto 

budynek przy ul. Skarbowej 1 usytuowany jest w obrębie układu urbanistycznego 

Piasek wpisanego do rejestru zabytków. 

 

146. Prosimy o udostępnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego  

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia instrukcje zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszych odpowiedzi. Jednocześnie informuje, iż załącznik nr 1 stanowi część poufną 

SIWZ i zostanie wysłany mailowo do Wykonawców, którzy wystąpili o udostępnienie 

części niejawnej specyfikacji. 
 

 

147. Prosimy o wyłączenie możliwości skorzystania z prawa opcji 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Agnieszka Zalewska 


