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Wrocław, 22.12.2020 
 

 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ  NR 263/2020/N/TUREK 

 
Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Turku, 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: 
 
 
 
Pytanie 1 
Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie 
zapisu:  
„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, maksymalnie do limitu 1 mln zł lub innego 
akceptowalnego przez Zamawiającego. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 
dni od zakończenia okresu ubezpieczenia?” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego limitu. 
Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 
30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 2 
Klauzula automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SIWZ/zapytania 
ofertowego – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie zapisu - maksymalnie 
do limitu 1 mln zł lub innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 3 
Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?  
Odpowiedź: Zamawiający podał informację w załączniku nr 11 do SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat. 
Odpowiedź: Zamawiający podał informację w załączniku nr 11 do SIWZ. 
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Pytanie 5 
Czy były szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.  w 
miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatnich 3 lat nie wystąpiły u niego 
takie szkody. Zalania wykazane w załączniku nr 11 do SIWZ spowodowane były 
usterkami wewnętrznych instalacji  wodno-kanalizacyjnych. 
 
Pytanie 6 
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: W najbli ższy 3 latach Zamawiający planuje inwestycje: przebudowę 
oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym, 
oddziału dziecięcego, oddziału pomocy doraźnej, a także pomieszczeń socjalnych na 
potrzeby ratownictwa medycznego. Szacowana wartość inwestycji to ok 24 miliony zł.  
 
Pytanie 7 
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:  Obecnie jest realizowane zadanie inwestycyjne na ul. Łąkowej 4a „Zakup 
tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownie tomografii 
komputerowej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Turku” Cało ść przedsięwzięcia opiewa na kwotę  3 080 000,00 zł. Teren prac jest 
wyłączony z użytkowania 

 
Pytanie 8 
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: W najbli ższy 3 latach zamawiający planuje modernizacje budynku 
głównego na ul. Poduchownej 1, (przebudowę oddziału ginekologiczno-położniczego z 
salą porodową i oddziałem noworodkowym, oddziału dziecięcego, oddziału pomocy 
doraźnej, a także pomieszczeń socjalnych na potrzeby ratownictwa medycznego) 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? 
Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania 
żadnego  budynki 
 
Pytanie 10 
Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane do ubezpieczenia: podziemne instalacje lub 
urządzenia, zewnętrzne składniki infrastruktury wodociągowej oraz elementy sieci i 
urządzeń technologicznych,  znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od 
ubezpieczonych budynków?  
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 11 
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 wyraża zgodę jedynie na zmianę w treści klauzuli z 
„następny dzień  roboczy” na „trzeci dzień  roboczy”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 12 
Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub 
innego akceptowanego przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 10 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 13 
Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest 
ich ilość i wartość najdroższej z nich z uwzględnieniem sprzętu znajdującego się w 
pomieszczeniach? 
Odpowiedź: W budynku są wydzielone  4 strefy pożarowe najdroższa  z nich to  strefa 
pożarowa 4 
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Pytanie 14 
Prosimy o udostępnienie planów obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem stref 
pożarowych?  
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia plany stref pożarowych zgodnie z załącznikiem 
do niniejszych odpowiedzi „strefy ppz”. Załącznik ten stanowi część poufną SIWZ i 
zostanie przesłany mailowo Wykonawcom, którzy wystąpili o udostępnienie części 
poufnej. 
 
Pytanie 15 
Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli technologicznej – 1 mln zł lub innego 
akceptowanego przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego limitu 
odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 16 
Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad 
sumę ubezpieczenia – 500 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego limitu 
odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 17 
Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli zabezpieczenia przed szkodą – limit ponad sumę 
ubezpieczenia – 500 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego? 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego limitu 
odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 18 
Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli kosztów poszukiwania przyczyny szkody – limit 
ponad sumę ubezpieczenia – 50 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 19 
Prosimy o wprowadzenie limitu w dodatkowym rozszerzeniu o szkody w lampach w 
urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia na 10% SU sprzętu medycznego i 
elektronicznego, którego dotyczy powstała szkoda, nie więcej niż 100 000 zł 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 20 
Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i 
osocza) są przechowywane w urządzeniach chłodniczych. Prosimy również o podanie 
wartości przechowywanej krwi i osocza. 
Odpowiedź: W urządzeniach chłodniczych przechowywane są również szczepionki 
oraz odczynniki.   
Ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną wartości przechowywanej krwi i 
osocza jest dużo niższa (ok 5000 zł-miesiąc listopad ) niż przed przekształceniem 
szpitala do leczenia pacjentów zakażonych wirusem Covid-19 (ok. 18 000 zł sierpień). 
 
Pytanie 21 
Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach 
topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 22 
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 
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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 

 
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% 
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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% 
   

 
 
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 zaproponowanej treści 
klauzuli ubezpieczenia lamp za wyjątkiem limitu odpowiedzialności. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 23 
Prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na 22.12.2020r. 
Odpowiedź:  Zamawiający przesunął termin składania ofert na 30.12.2020r. 
 
 
 Pytanie 24  
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert z dnia 18/12/2020 r. na 
22.12.2020 r. godz. 13:00?  
Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na 30.12.2020r. 
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Pytanie 25 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 16.03.2021 – 
15.03.2022 r.?  
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę 
na wprowadzenie do projektu umowy 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 %  
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. 
 
Pytania dotyczące obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z 
prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia:  
 
Pytanie 26 
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: Ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy 
charakter swoich placówek na szpital zakaźny.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Turku został od dnia 23.10.2020 r. przekształcony w placówkę 
dedykowaną do walki COVID-19. 56 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub 
potwierdzonym zakażeniem SARS-Cov-2 w tym 3 łóżka intensywnej terapii. Pacjenci 
są rozlokowani na trzech oddziałach (chirurgia, ortopedia i gin-poł.  
 
Pytanie 27 
Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje 
pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?  
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Odpowiedź: Podmiot leczniczy nie posiada odrębnego pomieszczenia, budynek  w 
których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19, jednak ma 
wydzielone strefy. Szpital wydzielił trzy strefy przyjęć pacjentów. Czerwona  dotyczy 
pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem korona wirusa. 
 
Pytanie 28 
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: W szpitalu są pracownicy którzy byli zakażeni SARS-CoV -2, przebywali 
na kwarantannie.  Szpital nie prowadzi statystyk co do ilości pracowników miejsca ich 
zakażenia. Personelu medyczny jest badany wg potrzeb na obecność SARS-CoV -2 / 
Covid-19. W SP ZOZ w Turku zostały wprowadzone następujące procedury: 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O ZAKA ŻENIE 
KORONAWIRUSEM  (SARS-COV-2), POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU TRANSPORTU 
PACJENTA Z PODEJRZENIEM ZACHOROWANIA KORONAWIRUSA, ZLECENIE 
WYKONANIA TESTU NA SARS-CoV2 DLA PACJENTOW PRZYJMOW ANA W TRYBIE 
PILNYM, Aktualizacja uwzględniająca o pacjentów zdiagnozowania zakażonego 
SARS-CoV-2/Covid-19) POSTĘPOWANIE Z ODZIE ŻĄ I RZECZAMI 
OSOBISTYMI PACJENTA, POSTEPOWANIE W RAZIE ZGONU PAC JENTA. 
 
Pytanie 29 
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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Turku został 
przekształcony w placówkę dedykowaną do walki COVID-19. Zostały wprowadzone 
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następujące procedury: PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
PODEJRZENIA O ZAKA ŻENIE KORONAWIRUSEM  (SARS-COV-2), POSTĘPOWANIE 
W PRZYPADKU TRANSPORTU PACJENTA Z PODEJRZENIEM ZACH OROWANIA 
KORONAWIRUSA, ZLECENIE WYKONANIA TESTU NA SARS-CoV2  DLA 
PACJENTOW PRZYJMOWANA W TRYBIE PILNYM, Aktualizacja uwzględniająca o 
pacjentów zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV-2/Covid-19) POSTĘPOWANIE Z 
ODZIEŻĄ I RZECZAMI OSOBISTYMI PACJENTA, POSTEPOWANIE W RAZ IE 
ZGONU PACJENTA.   
 
Pytanie 30 
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:  Związku z pandemią Covid-19 doszło do odwołania wszystkich 
zaplanowanych zabiegów ponieważ obecnie szpital został przekształcony w placówkę 
dedykowaną do walki COVID-19. 
 
Pytanie 31 
Prosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i 
zakażeń.  
W przypadku brak zgody na wykreślenie wnosimy o dodanie do zapisu zastrzeżenia, iż 
zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.  
W przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego wnosimy o wprowadzenie limitu na 
szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do podlimitu w wysokości 
do 25% sumy gwarancyjnej jednak nie więcej niż 200 tys. zł na jedne i wszystkie wypadki.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 32 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w przedmiocie i zakresie dobrowolnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 
poniższych zapisu w SIWZ:  
z brzmienia:  
a) wyrządzone przez podwykonawców  
na brzmienie:  
b) wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu  
Limit 200.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis: „wyrządzone przez 
podwykonawców z prawem do regresu”, ale nie wyraża zgody na wprowadzenie 
podlimitu odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 33 
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Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu „Zakres odpowiedzialności Zakładu 
Ubezpieczeń zawiera ponadto następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody:  
związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  
Limit: 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia  
lub w przypadku braku akceptacji wykreślenia zapisu, prosimy o doprecyzowanie, iż za 
naruszenie dóbr osobistych uważa się tylko życie i zdrowie poszkodowanego.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu, ale wyraża zgodę 
na dodanie „za naruszenie dóbr osobistych uważa się tylko życie i zdrowie 
poszkodowanego”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 34 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenie klauzuli reprezentantów (w 
szczególności dotyczy obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą)?  
Jeśli na powyższe nie będzie zgody, to czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
Klauzuli reprezentantów ze statusu obligatoryjnej na fakultatywną.  
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla klauzulę reprezentantów z zakresu zadań Pakietu 
I. Jednocześnie zmianie ulega załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy dla zadań 
Pakietu I – aktualny w załączeniu do niniejszych odpowiedzi. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
Pytanie 35 
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia oraz z definicji wypadku 
ubezpieczeniowego w ub. dobrowolnym OC praw pacjenta lub ewentualnie utrzymanie 
limitu dla tego typu szkód w wysokości 30 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 30 000 zł dla szkód z tytułu naruszenia praw pacjenta 
w Dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności medycznej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 36 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia czystych strat finansowych z 
dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 37 

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 
publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, 
których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy 
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zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta 
ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z 
dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie 
umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?   

 
Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, że czynności związane z 
realizacją zamówienia, takie jak: wystawianie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów, 
aneksów, sporządzanie raportów szkodowych  będą realizowane przez pracownika Agenta 
Ubezpieczeniowego, o którym mowa powyżej. 

 
W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z Umowy Generalnej par. 7 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza również umowę agencyjną. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie par. 7 Umowy generalnej. 
 

Pytanie 38 

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

Pytanie 39 
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 zdarzeń losowych 

 
„Zakres pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej 
ryzyk..:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie 
zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów 
terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji 
jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują 
wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o 
odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu 
ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody 
wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały 
wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jego intencją nie jest objęcie zakresem 
ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 
zapisu: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU 
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wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do 
zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 40 
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 pełny obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej 
ryzyk..:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie 
zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów 
terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji 
jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują 
wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o 
odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu 
ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody 
wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały 
wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jego intencją nie jest objęcie zakresem 
ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 
zapisu: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU 
wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do 
zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie 41 
Prosimy o wprowadzenie następujących zapisów dodatkowych :  
„Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy  
postanawiają, że w przypadku, gdy  
1)     szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 
odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w 
pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 
45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60%, lub  
2)     nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, 
Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia 
(okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 
koniec pierwszego okresu polisowego.  
Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje 
w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 42 
„Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”,  i „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk” – prosimy o potwierdzenie, że ochronie podlegają szkody polegające na 
utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, 
nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 43 
Prosimy o informację 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, 

-  czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?  
       W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic, 

       -      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, 
       -      jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do tej pory nie było zawierane Dobrowolne 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
medycznej. Pozostałe ryzyka były dotychczas objęte ochroną,  ich zakres był podobny 
do obecnie wnioskowanego. Różnice w zakresie wynikają z klauzul dodatkowych oraz 
wnioskowanych dodatkowych rozszerzeń w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych 
żywiołów. 
Obowiązywały franszyzy: 
- integralna 200 zł w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia i ubezpieczeniu mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 
- integralna 500 zł ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów 
- integralna 50 zł ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 
- udział własny 3% ubezpieczeniu w sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich 
ryzyk 
- integralna 300 zł w ubezpieczeniu Auto Casco 
 
Pytanie 44 
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wymagają zgody obu stron.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż istotne zmiany zawartej umowy będą 
wymagały zgody obu stron. 
 
Pytanie 45 
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Prosimy o wskazanie zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach zapytania budynki 
nieużytkowane, pustostany, przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie-  
prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem-lokalizacji, sumy ubezpieczenia w 
rozbiciu na budynki i środki trwałe, oraz podanie  czy posiadają stały dozór, jaki sposób są 
zabezpieczone ppoż , czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia 
Odpowiedź: Na terenie szpitala nie ma budynków wyłączonych z użytkowania. 
 
Pytanie 46 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym 
wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z 
określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. 

Pytanie 47 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone 
jest każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 
budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający podał informację w załączniku nr 11 do SIWZ. 
 

Pytanie 48 
W odniesieniu do obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia, ujętych w wykazie budynków 
bez wskazania rodzaju materiały, z jakich wykonano budynek i pokrycie dachu – prosimy o 
informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w 
szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,…)? 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / 
budowli. 
Odpowiedź: Dostępne informacje na temat nieruchomości zostały podane w załączniku 
nr 10 do SIWZ. 

Pytanie 49 
Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.  
Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej 
sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków 
wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż najdroższa lokalizacja to ul. Poduchowne 1, 
62-700 Turek. Jej wartość to ok. 47 mln zł. 
 
Pytanie 50 
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania 
przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 
programem określonym w zapytaniu, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, 
szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 6, 7 i 8. 
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Pytanie 51 
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami zapytania 
będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, choćby 
OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go 
w wyższej wysokości niż limit określony zapisami zapytania. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności wprowadzone 
zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego 
zamówienia, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego 
ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit okre ślony zapisami SIWZ. 
 
Pytanie 52 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w zapytaniu  zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe w odniesieniu do SIWZ. 
 
Pytanie 53 
 Prosimy  o potwierdzenie, że od roku 1997 do dnia ogłoszenia przetargu w lokalizacjach 
Zamawiającego zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody związane z ryzykiem 
powodzi (co jest potwierdzone w SIWZ) ale też związane z cofką wody. 
 
Jeżeli szkody takie  wystąpiły – prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca 
wystąpienia; charakteru zdarzenia; wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy 
zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową). 

Odpowiedź: Zamawiający podał informację w załączniku nr 11 do SIWZ. 
 

Pytanie 54 
Prosimy o informację czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach 
wystąpiły podtopienia lub zalania wskutek cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli 
zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca 
wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienie, cofnięcie wody ze studzienek wod.-kan.); 
wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną 
ubezpieczeniową). 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie nastąpiły tego typu szkody.  

 
Pytanie 55 
Prosimy  o wykaz sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych  z podaniem jego wartości i roku produkcji, jeśli to nie możliwe 
prosimy o podanie 20 najdroższych urządzeń z podziałem na lokalizacje. 

Odpowiedź: W SP ZOZ w Turku 20 najdroższych urządzeń to: 
1. Zestaw endoskopowy  95 370,20 -nr ewid. 592  - pracownia endoskopii, (budynek 
przychodni ul. Łąkowa) 
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2. Aparat do znieczulenia ogólnego  2 szt. 189 390,00  - nr ewid. 2257 i 2258     - blok 
operacyjny, (budynek główny ul. Poduchowne 1) 
3. Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt., 155 150,00     - nr ewid. 2259 i 2260    - blok 
operacyjny, 
(budynek główny ul. Poduchowne 1) 
4. Zestaw do laparoskopii  263 781,47   - nr ewid. 2294      - blok operacyjny, 
(budynek główny ul. Poduchowne 1) 
5. Zestaw do histeroskopii   233 179,75 -  nr ewid. 2295     - blok operacyjny, 
(budynek główny ul. Poduchowne 1) 
6. Zestaw do artroskopii  243 356,52  nr ewid. 2308      - blok operacyjny, 
(budynek główny ul. Poduchowne 1) 
7. Mammograf  295 855,00  nr ewid. 296   - pracownia mammografii (budynek główny 
ul. Poduchowne 1) 
8. Aparat USG 259 200,00   nr ewid. 2614  -  pracownia USG (budynek główny ul. 
Poduchowne 1) 
9. Serwer główny 292 545,00  nr ewid. 2712-  sekcja informatyki  (budynek główny ul. 
Poduchowne 1) 
10. Radiograf cyfrowy 1 175 000,00  nr ewid. 2746  pracownia RTG (budynek 
przychodni ul. Łąkowa) 
11. Rozdzielnica 78 908,19  nr ewid. 3190   zaplecze techniczne (budynek główny ul. 
Poduchowne 1) 
12. Aparat RTG  266 240,25    nr ewid. 3440   - blok operacyjny, (budynek główny ul. 
Poduchowne 1) 
13. Wideogastroskop 58 320,00  nr ewid. 3672 - pracownia endoskopii, (budynek 
przychodni ul. Łąkowa) 
14. Serwer (klaster obliczeniowy)   81 180,00  nr ewid. 3740   -  sekcja informatyki  
(budynek główny ul. Poduchowne 1) 
15. Wideokolonoskop 62 640,00 nr ewid. 3928   - pracownia endoskopii, (budynek 
przychodni ul. Łąkowa) 
16. Sterylizator medyczny 276 780,00 nr ewid. 3942  - centralna sterylizatornia 
(budynek główny ul. Poduchowne 1) 
17. Aparat do znieczulenia 120 710,77  nr ewid. 3945  - blok operacyjny, 
(budynek główny ul. Poduchowne 1) 
18 . Respirator 85 161,94  nr ewid. 4103 – oddz. Wewnętrzny (budynek główny ul. 
Poduchowne 1) 
19. Aparat USG 64 500,00 nr ewid. 3080 – oddz. Ginekologiczno – Położniczy  
(budynek główny ul. Poduchowne 1) 
20. Aparat USG  61 569,94  nr ewid. 3533 – oddz. Dziecięcy (budynek główny ul. 
Poduchowne 1) 

 
Pytanie 56 
W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 
prosimy o wprowadzenie limitu 20%. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 

 
Pytanie 57 
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W klauzuli „szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych” prosimy o wprowadzenie wyłączenia dla pac, które wymagają 
uzyskania pozwolenia na budowę,  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 58 
Klauzula terroryzmu prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych, jeśli to nie 
możliwe prosimy potwierdzenie, że   klauzula nie będzie  obejmować szkód: 
 
„a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 
chemicznych lub biologicznych  
b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego  
c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w 
wyniku działania wirusów komputerowych  
d) powstałych w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań 
chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów”. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli terroryzmu  zostały wyłączone zarówno szkody 
będące bezpośrednim jak i pośrednim następstwem zdarzeń. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do katalogu 
klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych 
wyłączeń odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie może potwierdzić, że „w klauzuli 
terroryzmu  zostały wyłączone zarówno szkody będące bezpośrednim jak i pośrednim 
następstwem zdarzeń” ze względu na brak doprecyzowania jakie zdarzenia ma na 
myśli Wykonawca. 
                   

Pytanie 59 
Klauzula strajków, rozruchów i zamieszek prosimy o przeniesienie do klauzul 
fakultatywnych, jeśli to nie możliwe prosimy potwierdzenie, że klauzula nie będzie  
obejmować szkód: 
„a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 
chemicznych lub biologicznych  
b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego  
c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w 
wyniku działania wirusów komputerowych  
d) powstałych w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań 
chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów”. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli strajków, rozruchów i zamieszek   zostały 
wyłączone zarówno szkody będące bezpośrednim jak i pośrednim następstwem zdarzeń. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do katalogu 
klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie 
wyłączeń odpowiedzialności w treści: 
„a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji 
toksycznych, chemicznych lub biologicznych  
b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji 
nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego  
c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz 
w wyniku działania wirusów komputerowych” 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Zamawiający nie może potwierdzić, że „w klauzuli strajków, rozruchów i 
zamieszek zostały wyłączone zarówno szkody będące bezpośrednim jak i pośrednim 
następstwem zdarzeń” ze względu na brak doprecyzowania jakie zdarzenia ma na 
myśli Wykonawca. 

 
Pytanie 60 
Klauzula ewakuacji  prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych, jeśli to nie 
możliwe prosimy potwierdzenie, że   klauzula nie będzie  obejmować szkód: 
 
„a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 
chemicznych lub biologicznych  
b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego  
c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w 
wyniku działania wirusów komputerowych  
d) powstałych  w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań 
chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów”. 
 
Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli ewakuacji  zostały wyłączone zarówno szkody 
będące bezpośrednim jak i pośrednim następstwem zdarzeń. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do katalogu 
klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie 
wyłączeń odpowiedzialności w treści: 
„a) wynikaj ących bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji 
nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego  
b) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz 
w wyniku działania wirusów komputerowych” 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
Zamawiający nie może potwierdzić, że „w klauzuli ewakuacji zostały wyłączone 
zarówno szkody będące bezpośrednim jak i pośrednim następstwem zdarzeń” ze 
względu na brak doprecyzowania jakie zdarzenia ma na myśli Wykonawca. 
 
 
Pytanie 61 
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Proszę o zmianę terminu składania oraz otwarcia ofert na 23.12.2020r. 

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na 30.12.2020r. 
 
Pytanie 62 

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 
publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, 
których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy 
zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta 
ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z 
dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie 
umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?   
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza również umowę agencyjną.  

Pytanie 63 
W przypadku odpowiedzi akceptującej wymóg zatrudnienia na podstawie umowy 
agencyjnej wnioskuję o usunięcie z umowy generalnej paragrafu nr 7. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie par. 7 Umowy generalnej. 
 

PAKIET II – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

Pytanie 64 
Prosimy o informację czy pojazdy wskazane w wykazie są wszystkimi pojazdami, których 
Klient jest właścicielem/posiadaczem/użytkownikiem. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż są to wszystkie posiadane i/lub użytkowane 
przez niego pojazdy. 
 
Pytanie 65 
Prosimy o informację czy Zamawiający planuje nabyć pojazdy w czasie obowiązywania 
zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający na obecną chwile nie planuje nabycia pojazdu w czasie 
obowiązywania zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł. 
Jednakże szpital zakupi ambulans jeśli tylko pozyska środki zewnętrzne na inwestycje. 
 
Pytanie 66 
Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie składki minimalnej w ryzyku Auto Casco - 300 
zł. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie składki minimalnej w ryzyku AC, o 
ile będzie ona uwzględniona w ofercie przetargowej i w umowie generalnej. 
Zamawiający zastrzega, iż składka minimalna będzie miała zastosowanie tylko dla tych 
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pojazdów, dla których składka wynikająca ze stawki przetargowej będzie niższa niż 
składka minimalna. Dla pozostałych pojazdów składka AC liczona powinno być 
zgodnie ze stawkami zastosowanymi w ofercie przetargowej w zależności od podanej 
przez Zamawiającego sumy ubezpieczenia na dany okres ochrony.  
 
Pytanie 67 
Prosimy o usunięcie zapisu wymaganego warunku do ryzyka Auto Casco: ”zgłoszona do 
ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie w całym 
okresie ubezpieczenia (niezmienność sumy ubezpieczenia). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 68 
W odniesieniu do zniesionej amortyzacji części prosimy o wprowadzenie zapisu, iż 
zniesiona amortyzacja części nie dotyczy szkód w ogumieniu, akumulatorze, katalizatorze 
oraz układzie wydechowym. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 69 
W odniesieniu do zapisu warunków dodatkowych Auto Casco w treści ”Zamawiający 
wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela 
likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W 
przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy 
uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w 
pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu 
naprawy szkody” na ”Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez 
wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty nawiązania kontaktu z Klientem i ustaleniem terminu oględzin. W 
przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy 
uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel po zweryfikowaniu kosztorysów i faktur  
zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów 
i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę treści: 
”Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 
Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 
skutecznego zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający 
może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do 
wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za 
koszty poniesione z tytułu naprawy szkody” 
 Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
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Pytanie 70 
W przypadku braku zgody na zmianę zgodnie z pytaniem nr 6 prosimy o zmianę z „3 dni od 
daty zgłoszenia szkody” na „3 dni robocze od daty zgłoszenia szkody” oraz zmianę z 
„Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel 
zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów 
i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody” na „Zamawiający może 
przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel po zweryfikowaniu 
kosztorysów i faktur zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości 
wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”. 
Odpowiedź: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69. 
 
Pytanie 71 
Proszę o rozszerzenie zapisu wymaganych warunków obligatoryjnych w ryzyku Auto Casco 
o dodatkowy warunek: „Jeżeli w kosztorysie uwzględniono uszkodzenia niezwiązane ze 
zdarzeniem Wykonawca może zweryfikować i zredukować kwotę odszkodowania do 
uszkodzeń związanych ze zdarzeniem.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 72 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające 
bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie o ile 
nie zostały włączone do zakresu ochrony wynikającego z SIWZ wraz z załącznikami. 

Pytanie 73 

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ryzyko Auto Casco nie dotyczy pojazdów, których okres 
eksploatacji przekracza 15 lat (chyba, że ubezpieczenie danego pojazdu u Wykonawcy jest 
wznowieniem wcześniej zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie Auto Casco) – przepis 
nie dotyczy pojazdów zgłoszonych do Ubezpieczenia w załączniku do SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 74 

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko Auto Casco dotyczy Polski i Europy z wyłączeniem 
Ukrainy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 75 
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Prosimy o możliwość przedstawienia oferty wariantowej wyłączającej ryzyko ubezpieczenia 
szyb lub uznanie warunku za spełniony jeżeli szkody, które nastąpią w szybach pojazdu 
będą realizowane / naprawiane w ramach ryzyka Auto Casco. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie osobnego ubezpieczenia szyb w 
pojazdach i realizację tego ryzyka w ramach ubezpieczenia Auto Casco. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W 
związku z powyższym zmianie ulęgają załączniki nr 4 i 7 do SIWZ – aktualne w 
załączeniu do niniejszych odpowiedzi.  
 
Pytanie 76 
W odniesieniu do zapisów klauzuli fakultatywnej  – Klauzuli współdziałania przy zbyciu 
pojazdu po szkodzie całkowitej, prosimy o informację czy Zamawiający uzna warunek za 
spełniony gdy Wartość pozostałości zostanie ustalona przez Wykonawcę. Wiążące będą 
oferty wskazane przez Wykonawcę lub przez Wykonawcę zaakceptowane. Wykonawca 
pomoże w sprzedaży pozostałości. Sprzedającym będzie właściciel pojazdu, a nie 
Wykonawca. Ostatecznie jednak suma odszkodowania i kwoty sprzedaży będzie równa 
wartości rynkowej pojazdu, nie większej niż suma ubezpieczenia, zgodnie z OWU AC. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści Klauzuli współdziałania przy 
zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą: 

„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. Wiążące będą oferty wskazane 
przez Ubezpieczyciela lub przez Ubezpieczyciela zaakceptowane. Warunkiem zbycia 
przez Ubezpieczonego pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez 
Ubezpieczającego. Ostatecznie jednak suma odszkodowania i kwoty sprzedaży będzie 
równa wartości rynkowej pojazdu, nie większej niż suma ubezpieczenia” 

 Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
Pytanie 77 
Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisów w treści klauzuli rzeczoznawców na: 

Klauzula rzeczoznawców 
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź 
ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu 
jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej 
przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane za zgodą, na zlecenie oraz koszt 
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Ubezpieczyciela. Limit: 5 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 78 
Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisów w treści klauzuli złamania przepisów ruchu 
drogowego na: 

Klauzula złamania przepisów ruchu drogowego 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości 
należnego odszkodowania w związku ze złamaniem przez kierującego pojazdem 
przepisów ruchu drogowego, o ile nie było to działaniem celowym. Powyższe nie 
dotyczy szkód powstałych podczas kierowania pojazdem przez osobę w stanie 
nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych 
substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii 
lub było działaniem celowym. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na klauzulę w treści: 
Klauzula złamania przepisów ruchu drogowego 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości 
należnego odszkodowania w związku ze złamaniem przez kierującego pojazdem 
przepisów ruchu drogowego. Powyższe nie dotyczy szkód powstałych podczas 
kierowania pojazdem przez osobę w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu 
alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, 
środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub było działaniem celowym. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 

Pytanie 79 
1. Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisów w treści klauzuli likwidacji szkód częściowych 

w wariancie serwisowym na: 
Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym 
Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie 
serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki 
za roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na 
terenie województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych 
części. Ubezpieczyciel po zgłoszeniu szkody wskaże Klientowi rekomendowany 
warsztat z własnej sieci serwisów, w tym również ASO.  
W przypadku wyboru przez Zamawiającego innego warsztatu Wykonawca nie będzie 



  Strona 25 z 32                     
              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 

 

 

ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen 
usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 80 
Prosimy o potwierdzenie czy w ramach Klauzuli obiegu dokumentów Zamawiający uzna 
warunek za spełniony jeżeli polisy w wersji elektronicznej na prawach oryginału zostaną 
przekazane Zamawiającemu / Brokerowi poprzez pocztę elektroniczną email na adres 
wskazany przez Zamawiającego / Brokera. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż uzna warunek za spełniony jeżeli polisy w 
wersji elektronicznej na prawach oryginału zostaną przekazane Zamawiającemu / 
Brokerowi poprzez pocztę elektroniczną email na adres wskazany przez 
Zamawiającego / Brokera, o ile Wykonawca wyraźnie poinformuje Zamawiającego/ 
Brokera, iż są to dokumenty elektroniczne i nie zostaną dostarczone Zamawiającemu 
tradycyjnie w wersji papierowej. 
 

Pytanie 81 
Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli kluczy – Limit 2.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 82 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 23 grudnia 2020r.? 
Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na 30.12.2020r. 
 
Pakiet II: 
Pytanie 83 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłącznie z ryzyka zalania „zamknięcia i opróżnienia z 
wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych 
lub wyłączonych z eksploatacji”? 
Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie na powyższe ryzyko limitu 
odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności dla takich szkód w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 Pytanie 84 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłącznie z zakresu szkód w mieniu, które poprzez 
przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 85 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu na ryzyko szkód w instalacjach lub 
urządzeniach technologicznych do 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 86 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z dodatkowego zakresu ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego lamp w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia alternatywnie czy 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla tego ryzyka limitu odpowiedzialności w 
wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączeniu lamp z ochrony 
ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19. 
 
Pytanie 87 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do 
klauzuli postanowień dodatkowych: 
a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub 
wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia 
wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego 
ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. 
b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli 
naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z 
zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 88 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli szkód powstałych w 
wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do 500.000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 Pytanie 89 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie w Klauzuli dewastacji podlimitu dla szkód 
powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 5.000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 90 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji 
drobnych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 
5.000,00 PLN? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 91 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli szkód elektrycznych do 
100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 92 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu 
klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zmawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 
limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w  wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit odpowiedzialności został 
wprowadzony w odpowiedzi na pytanie nr 15 
 
Pytanie 93 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert z dnia 18/12/2020 r. na 
22.12.2020 r. godz. 13:00? 
Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert na 30.12.2020r. 
 
Pytanie 94 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia na 16.03.2021 – 
15.03.2022 r.? 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę 
na wprowadzenie do projektu umowy 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 % 
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. 
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- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka 
przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 % 
Pytania dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenia szyb, 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i 
rabunku 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 95 
Czy Zamawiający w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego dopuszcza włączenie 
dodatkowych klauzul w poniższej treści: 
Klauzula 120 - Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny 
selenowe) 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych 
ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność TU rozszerzona zostaje o szkody w 
bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. 
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: 
- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem 
oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, 
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość 
odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia, 
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania 
szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego 
urządzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Klauzula 126 - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU odpowiada za szkody w 
urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia 
zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki 
chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 3 
OWU sprzętu elektronicznego. 
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. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula w zaakceptowanym brzmieniu 
jest już w wprowadzona do SIWZ 
 
Klauzula 135 - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej 
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Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU ponosi odpowiedzialność 
za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod 
następującymi warunkami: 
- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane 
do zachowania urządzenia w należytym stanie, 
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy 
przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, 
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, 
mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula w zaakceptowanym brzmieniu 
jest już w wprowadzona do SIWZ. 
 
Klauzula ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk (dla sprzętu starszego niż 5 lat) 
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność TU ulega 
rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk. 
W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby 
trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość 
odtworzenia. 
W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie 
pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, 
określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji. 

OPIS LAMPY 
redukcja odszkodowania 

po okresie 
użytkowania 

miesięcznie 
o 

• Lampy rentgenowskie / lampy 
zaworowe 

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

• Lampy rentgenowskie z obrotową 
anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, 
gabinetach lub oddziałach 
radiologicznych, 

• Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 
• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach 
• Termokatodowe lampy elektronowe 

gazowane (sprzęt medyczny) 
• Lampy analizujące (sprzęt 

niemedyczny) 

12 miesięcy 3,00% 

• Lampy obrazowe wysokiej 
rozdzielczości (sprzęt niemedyczny) 

• Lampy wielkiej częstotliwości 
18 miesięcy 2,50% 
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• Lampy rentgenowskie z obrotową 
anodą (sprzęt medyczny) do radiologii 
częściowej 

• Lampy z anodą pionową (sprzęt 
medyczny) 

• Lampy pamięciowe 
• Lampy fotopowielające 

24 miesiące 2,00% 

• Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 
• Lampy zdalnie wyłączane / lampy 

płaskie 
• Rentgenowskie lampy powiększające 
• Lampy analizujące / lampy 

reprodukcyjne (sprzęt medyczny) 
• Lampy z akceleracją liniową 

24 miesiące 1,50% 

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego 
uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich 
właścicieli. 
Dla lamp rentgenowskich z obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich 
stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne 
zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o 
stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego 
wzoru: 
P x 100 . 
PG x X x Y 
gdzie: 
P liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody 
obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy 
(włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia 
szkody. 
PG standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie 
skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania. 
X współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla 
lamp danego rodzaju: 
a) - nowo-zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00; 
b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do 
zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75; 
c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30. 
Y współczynnik likwidacyjny 
a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00; 
b) - lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00. 
Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji 
standardowej, 
zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji. 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadził klauzulę ubezpieczenia lamp zgodnie z 
odpowiedzią na pytanie nr 22. 
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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: 
- 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 modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 96 
Czy Zamawiający posiada aktualne badania rezystancji osłon obwodów elektrycznych? 
Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne badania rezystancji osłon obwodów 
elektrycznych. 
 
Pytanie 97 
Czy Zamawiający posiada aktualne badania sprawności gaśnic, hydrantów, systemu 
sygnalizacji pożaru? 
Odpowiedź: Zamawiający podał informację w załączniku nr 11 do SIWZ. 
 
Pytanie 98 
Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu mienia od ognia i 
innych żywiołów, ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka 
dewastacji w wysokości 500,00 PLN oraz w ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych 
od stłuczenia w wysokości 200,00 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 99 
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Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu sprzętu 
elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – dla sprzętu stacjonarnego: 300,00 PLN, dla 
sprzętu przenośnego: 15%, nie mniej niż 300,00 PLN, dla zwiększonych kosztów 
działalności: proporcjonalnych: 2 dni, nieproporcjonalnych: 1 000,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 100 
Prosimy o zmniejszenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5 000,00 PLN na 
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Limit ten byłby wspólny dla 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzy i mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 101 
Prosimy o zgodę na wprowadzenie w klauzuli technologicznej limitu odpowiedzialności w 
wysokości 50 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit odpowiedzialności został 
wprowadzony w odpowiedzi na pytanie nr 15. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Agnieszka Zalewska 
 


