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Wrocław, 17.03.2021 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatowego Centrum
Zdrowia S.A. w Kluczborku

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 24/2021/Kluczbork
Działając w imieniu i na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania
do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje
wyjaśnienia do SWZ:

Pytanie 1. Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli
takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o wprowadzenie do
Umowy klauzuli wypowiedzenia:
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem,
że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu
ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych
rezerw na odszkodowania na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres
8 pierwszych miesięcy tego 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.
Pytanie 2. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ,
zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz
jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w
niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 3. Odnośnie Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie że Wykonawca
może wskazać osoby odpowiedzialne za proces koordynacji procesu likwidacji szkód z
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podaniem imion, nazwisk oraz danych kontaktowych tj. tel. / e –mail. Osoby te będą
odpowiedzialne za kontaktowanie się z Zamawiającym oraz koordynację procesu likwidacji
szkód. Powyższe wynika z konieczności zaangażowania ilości osób odpowiedzialnych za
proces likwidacji szkody w zależności od złożoności zdarzenia które jest przyczyną szkody.
(dotyczy wszystkich ubezpieczeń dla których klauzula ma mieć zastosowanie).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

CYWILNEJ

Pytanie 4. Prosimy o zmianę poniższego zapisu:
Z:
„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego
działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się
również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”
NA:
„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego
działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).”
W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższą zmianę, prosimy o wprowadzenie
limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000,00
zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5. Odniesieniu do załącznika - INFORMACJE DO OCENY RYZYKA, prosimy o
dokonanie weryfikacji zestawienia szkodowości oraz uzupełnienie/skorygowanie wg daty
wypłaty odszkodowania.
Odpowiedź: Szkodowość została podana w informacji do oceny ryzyka- załącznik nr 9
do SIWZ.
Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, że dla obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie będą miały
zastosowanie klauzule dodatkowe.
Odpowiedź: Zamawiający informuje że klauzule dodatkowe mają zastosowanie.
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Pytanie 7. Prosimy o udzielenie informacji dot. COVID-19:
7.1. 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: od 28.10. do 21.12. 2020r. szpital decyzją wojewody był szpitalem
jednoimiennym COVID. Obecnie 5 łóżek zostało wydzielonych na izbie przyjęć dla
osób z podejrzeniem COVID 19.
7.2. Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. W których
przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?
Odpowiedź: Obecnie 5 łóżek zostało wydzielonych na izbie przyjęć dla osób z
podejrzeniem COVID 19.
7.3. 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:
a. został zakażony SARS-CoV -2?
Jeżeli TAK:
- jaka ilość osób została zakażona?
53 osoby
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
Nie określono
- jakie zostały wprowadzone procedury?
Procedura stosowania środków ochrony indywidualnej, procedura higienicznego
mycia rąk, profilaktyka zakażeń
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
Według potrzeb
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu
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Test PCR lub test antygenowy
b. zachorował na Covid-19?
Jeżeli TAK:
- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
20 osób
- liczba osób wyzdrowiałych
20 osób
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.
62 osoby
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.
Brak danych
7.4. 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: TAK:
- łączna ilość pacjentów
33 osoby ( pacjenci ZOL Wołczyn)
- jakie zostały wprowadzone procedury?
Procedura stosowania środków ochrony indywidualnej, procedura higienicznego
mycia rąk, profilaktyka zakażeń, izolacja
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów. -220 osób w
okresie od 28.10. do 21.12. 2020r
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów
niż występowanie objawów- brak danych
7.5. 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: Brak danych.
7.6. Czy podmiot leczniczy zabezpiecza pracowników przed zakażeniem Covid-19? W jaki
sposób?
Odpowiedź: środki ochrony indywidualnej, dekontaminacja pomieszczeń ( fumigacja,
naświetlanie lampą UV-C).
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7.7. Czy podmiot leczniczy posiada na stanie niezbędną ilość środków ochrony osobistej dla
pracowników?
Odpowiedź: Tak.
7.8. Czy pracownicy ubezpieczonego używający kombinezonów ochronnych oraz innych
środków ochrony osobistej przechodzą szkolenia z zakresu bezpiecznego ich ubierania,
zdejmowania i użytkowania? Kto prowadzi takie szkolenia?
Odpowiedź: tak , epidemiolog , zespół kontroli zakażeń.
7.9.Czy w podmiocie leczniczym wdrożona jest procedura postepowania z pracownikiem
podejrzanym o zakażenie
Covid-19? Krótki opis tej procedury i sposobu postępowania
Odpowiedź: Nie.
7.10. Czy w podmiocie leczniczym została wdrożona procedura postępowania z pacjentem
podejrzanym o zakażenie Covid-19? Krótki opis tej procedury i sposobu postępowania
Odpowiedź: Tak.
7.11. Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których
przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19? Krótki opis tego miejsca
Odpowiedź: przy izbie przyjęć wydzielono pomieszczenie – 5 łóżek dla osób z
podejrzeniem Covid-19).
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

CYWILNEJ

Z

Pytanie 8. Prosimy o zmianę poniższego zapisu::
Z:
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu
prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie
których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej
wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała,
rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC
oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z
prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona
szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy
na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta”.
NA:
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu
prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie
których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej
wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała
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oraz rozstroju zdrowia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie
zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku
którego została wyrządzona szkoda”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych wskutek
przeniesienia choroby zakaźnej (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych
powodujących WZW).
Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o:
b) dopisanie do tego zapisu w SIWZ zastrzeżenia, iż zakres nie obejmuje szkód
powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę
COVID-19) oraz jego mutacjami.
jeżeli takie rozwiązanie również jest nie do przyjęcia to prosimy o:
c) wprowadzenie limitu na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i
zakażeń do podlimitu 200 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie punktu B. Niniejsza
odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
Pytanie 10. Prosimy o potwierdzenie że w ramach DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
MEDYCZNEJ ubezpieczenie nie obejmuje ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej
przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także w ustawie o działalności leczniczej, w ustawie
prawo farmaceutyczne, ustawie o wyrobach medycznych, które ubezpieczony miał
obowiązek zawrzeć, z zastrzeżeniem że intencją umowy jest udzielenie ochrony
ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody
wyrządzone osobie trzeciej w związku z udzielaniem lub niezgodnego z prawem
zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego w zakresie objętym
obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z
tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu
wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.
Pytanie 11. Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej
podmiotu wykonującego działalność leczniczą poniższych zapisów:
W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności
wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład
Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń
obowiązkowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 12. Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców – prosimy o
potwierdzenie, że intencją zapisu jest rozszerzenie o szkody wyrządzone przez
podwykonawców z prawem do regresu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ
Z: Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe powstałe w związku z prowadzoną
działalnością pozamedyczną oraz wszelkie szkody rzeczowe w związku posiadanym i
użytkowanym mieniem i prowadzoną działalnością.
Na: przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody
wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności
określonej w umowie ubezpieczenia i posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w
takiej działalności i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące
następstwem:
1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa)
lub
2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ
Z: Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń
wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z
dostarczaniem energii elektrycznej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody związane z
przeniesieniem ognia.
Na: Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń
wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z
dostarczaniem energii elektrycznej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody związane z
przeniesieniem ognia o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za szkodę
Ubezpieczonemu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ
Z: Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie
rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy.
Na: Wypadek ubezpieczeniowy – powstanie szkody,;
- szkoda – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia
odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej także czysta
strata finansowa;
- szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia;
- szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie
lub uszkodzenie rzeczy;
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 16. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia punktu 3. 6) SIWZ tj.
- Szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Zakładamy że limit odpowiedzialności który ujęto w pkt. 7) dotyczy pkt. 6) prosimy o
weryfikację zapisu
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wyłączenie. Limit
odpowiedzialności który ujęto w pkt. 7) dotyczy pkt. 6).
Pytanie 17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w dobrowolnym
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego
mienia franszyzę redukcyjna w wysokości 500,00 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW
Pytanie 18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od
ognia i innych żywiołów franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN (dotyczy całego
zakresu) z zastrzeżeniem że dla szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym w tym
medycznym:
- dla zakresu ujętego w (zapis ujęty w : 1) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń,
aparatów; szkodu mechanicznych spowodowane : a) działaniem człowieka, b) wadami
produkcyjnymi, c) przyczynami eksploatacyjnymi) – franszyza redukcyjna dla każdej
szkody wynosi 10% wartości szkody nie mniej niż 3 000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ w zakresie
ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów
Z: punkt 9) – Huragan – wiatr o sile przynajmniej 13 m/s
Na: huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/s, 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 bezpośrednim sąsiedztwie;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ w zakresie
ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów poprzez wykreślenie zapisu w pkt 14 „….
w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”…?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 21. Prosimy o informację jaka jest łączna wartość sprzętu elektronicznego w tym
medycznego, uwzględnionego w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych.
Odpowiedź: Zgodnie z poprawionym rejestrem majątku dołączonym jako załącznik nr
1 do odpowiedzi- zakładka Gr. VIII. W związku z tym, że rejestr majątku został objęty
klauzulą poufności- zostanie on przesłany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o
udostępnienie części poufnej.
Pytanie 22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ w odniesieniu do
Przerwy w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych, poprzez wprowadzenie
zapisu:
„z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek:
a) niewłaściwego przechowywania towarów,
b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 23. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu szkód w sprzęcie
medycznym w karetkach? Przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zmniejszenie limitu
do 10.000,00 PLN
Prosimy o akceptację poniższych warunków precyzujących zakres ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1.
ZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz
niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego
bądź będące w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym
mieniu podczas transportu w karetkach na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy
wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1) transport jest realizowany w związku prowadzeniem statutowych zadań przez
Ubezpieczającego w tym związanych z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych, lub
ratownictwem medycznym na terenie RP,
2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za
które ponoszą one odpowiedzialność,
3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność
Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu
prawnego.
2.
Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku
z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów
cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o
świadczenie usług logistycznych.
3.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń
losowych:
1)
zgodnie ze SWZ – zakres pełny wskazany w dokumencie SWZ - SIWZ
24/2021/Kluczbork
2)
wypadek, jakiemu uległ środek transportu,
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4.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
1)
powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania
niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku , jak również
wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalna ładowność;
2)
powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia przewożonego
mienia w pojeździe;
3)
powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i
właściwości przewożonego w nim mienia;
4)
powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi,
ilości lub objętości;
5)
powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
6)
powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia
narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem
transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu,
których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
W ramach niniejszej klauzuli ochrona dla mienia znajdującego się karetkach obowiązuje
rozszerzenie zakresu ubezpieczenia od szkody mechaniczne zgodnie z zapisami ujętymi w
SWZ z zastrzeżeniem że wspólny limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia
(wypadki) ujęte w niniejszej klauzuli z uwzględnieniem rozszerzenia o szkody mechaniczne
w okresie ubezpieczenia wynosi 10 000,00 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez wyłączenie z
zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód związanych z rozszczelnieniem instalacji –
dotyczy zapisu pkt 6 „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia” - Szkody w
podziemnych instalacjach lub urządzeniach. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy
o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tych zdarzeń w wysokości 10.000,00 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 25. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez wyłączenie z
zakresu ochrony ubezpieczeniowej pkt 9 wskazanego w „Dodatkowe rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia” tj. Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych. W przypadku
negatywnej odpowiedzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tych zdarzeń
w wysokości 10.000,00 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
ORAZ RYZYKA DEWASTACJI
Pytanie 26. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ poprzez wyłączenie z
ochrony ubezpieczeniowej poniższego zapisu – dotyczącego kradzieży zwykłej
Powyższe rozszerzenia i sumy ubezpieczenia dotyczą również mienia (w tym sprzętu
medycznego) znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe o ile
pozostawiony pojazd był prawidłowo zamknięty (okna, drzwi). Ochrona będzie obejmowała
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również ryzyko "kradzieży zwykłej". Niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody
spowodowanej kradzieżą mienia z karetki Ubezpieczony zobowiązuje się do zawiadomienia
o tym fakcie Policję.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

KLAUZULE DODATKOWE i postanowienia szczególne
Pytanie 27. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych klauzul dla
sprzętu medycznego ubezpieczonego na warunkach zgodnych z programem
UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW
27.1.
KLAUZULA
URZĄDZEŃ
DO
JĄDROWEGO
REZONANSU
MAGNETYCZNEGO
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala
się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:
1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu
magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej
konserwacji;
2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami,
które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie
są objęte ubezpieczeniem;
3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do
jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy
pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą
ubezpieczeniem;
4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty
dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do
jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają
w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
27.2 . KLAUZULA UBEZPIECZENIE LAMP OD WSZYSTKICH RYZYK
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub
uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:
- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz
rabunku, odszkodowanie wypłacone
będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego
przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka
wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia
szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w
odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).
_________________________________________________________________________________________
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

Strona 12 z 21

SUPRA BROKERS

®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

_____________________________________________________________________________

Tabela nr 1 a)
Oznaczenie lamp
(bez tomografów
komputerowych – patrz
pkt. b)
Lampy rentgenowskie
(poza medycyną)
Lampy laserowe (poza
medycyną)
Lampy rentgenowskieanodowe - w szpitalach,
oddziałach
radiologicznych,
Lampy laserowe (w
medycynie),
Lampy
elektronopromieniowa
(CRT) w zapisie FOTO(poza medycyną)
Lampy analizujące (poza
medycyną)
Tyratrony (w medycynie)
Lampy kineskopowe
(poza medycyną)
Lampy wysokiej
częstotliwości (poza
medycyną)
Rentgeny-lampy anodowe
przy częściach
rentgenologicznych (w
medycynie )
Inne lampy projektowe (w
medycynie)
Lampy pamięciowe (poza
medycyną)
Lampy fotopowielaczy
(poza medycyną)
Lampy regulacyjne /

Zmniejszenie odszkodowania
miesięczny współczynnik po okresie użytkowania

6 miesięcy

5,5 %

12 miesięcy

3,0 %

18 miesięcy

2,5 %

24 miesiące

2,0 %

24 miesiące

1,5 %
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stabilizujące (w
medycynie)
Rentgenowskie lampy
wzmacniające obraz (w
medycynie)
Lampy analizujące /
Kineskopy (w medycynie)
Lampy akceleratora
liniowego (w medycynie)
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i
obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp
płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę
procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:
P x 100
-------------------------PG x X x Y
gdzie:
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem
odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed
wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia
oparte są warunki gwarancji producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący
liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,
X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez
producenta dla lamp danego rodzaju:
a)
nowo zakupione lampy na gwarancji producenta - współczynnik 1;
b)
lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 mcy 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.
Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia wynosi 100
000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w powyższej treści
oraz limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
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Pytanie 28. Czy Zamawiający wyraża zgodę za zmianę treści SWIZ – klauzuli przepięć
poprzez wprowadzenie zapisu:
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są
szkody:
a) w licznikach, miernikach,
b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach,
odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub
urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami
eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami);
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 29. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ – klauzula
automatycznego pokrycia na
KLAUZULA UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala
się, co następuje:
1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale,
maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny
stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą
ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod
warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego
miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu
poprzedzającym;
3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu
odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia
na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;
4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji
zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony
ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli automatycznego
pokrycia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy
ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż
10 mln PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Rozliczenie klauzuli
automatycznego pokrycia nastąpi 30 dni po zakończeniu rocznego okresu
ubezpieczenia, a składka ubezpieczeniowa będzie policzona pro rata temporis, na
podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.
Pytanie 30. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ – klauzula szkód
elektrycznych poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:
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,
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c)
w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach
elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z
wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
(oględzinami i przeglądami),
d)
we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach,
indykatorach, itp.) i licznikach,
e)
we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i
odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
f)
w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio
poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego
(oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
g)
w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
31. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SIWZ – Klauzula przetężenia poprzez
wprowadzenie poniższego zapisu:
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są
szkody:
a) w licznikach, miernikach,
b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach,
odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub
urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami
eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami);
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 32. Prosimy o włącznie do ubezpieczeń majątkowych tj.
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
Klauzul o poniższej treści
1)
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za
jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie,
usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o
podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich
jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę
zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady
dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które
przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
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- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie
sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania
i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź
kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub
kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub
sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i
„bomby czasowe i logiczne”.
W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli Cyber Risk,
prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia
szkód w danych oraz szkód następczych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak
cybernetyczny/działanie hakera.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
2) KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
1.
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia
nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób
zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w
ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy
ubezpieczenia.
2.
W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która
może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego
organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
1)
substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny
organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
2)
metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi
przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na
dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między
organizmami, oraz
3)
choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem
szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić
spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości
korzystania z rzeczy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 32. 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
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umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w
okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.”
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.
Pytanie 33. 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.
Pytanie 34. Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?
Odpowiedź: Nie jest położone na terenach powodziowych.
Pytanie 35. Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości
wypłat.
Odpowiedź: Nie było takich szkód.
Pytanie 36. Czy były szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 37. Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje
jakieś inwestycje zwiększające sumę ubezpieczenia, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka
jest ich szacunkowa wartość.
Odpowiedź: tak, budowa łącznika między budynkami wraz adaptacją pomieszczeń,
wartość ok. 3.000.000,00 zł.
Pytanie 38. 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: modernizacja budynku po oddziale ginekologii, nie jest prowadzona
działalność.
Pytanie 39. 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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38.
Pytanie 40. 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: Nie planuje.
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Pytanie 41. 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.
Pytanie 42. Prosimy o zmianę brzmienia klauzuli szybkiej likwidacji szkód na następujące:
"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. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.
Pytanie 43. Prosimy o podanie PML
Odpowiedź: Około 15 000 000 zł.
Pytanie 44. Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe
oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich.
Odpowiedź: Są wydzielone.
Pytanie 45. Prosimy o podział ruchomości na poszczególne budynki lub podanie
orientacyjnej maksymalnej sumy ubezpieczenia w jednym budynku.
Odpowiedź: budynek ginekologii, budynek wewnętrznego i chirurgii, budynek
laryngologii i pediatrii, budynek ZOL Wołczyn.
Pytanie 46. Proszę o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII z
uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.
Odpowiedź: laparoskop 533.649,60zł, tor endoskopowy 329.129,01zł, TK 500.00,00zł,
myjnia dezynfekcyjna – 155.788,53 zł, diatermia z osprzętem 97.308 zł.
Pytanie 47. Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII.
Odpowiedź: Zgodnie z poprawionym rejestrem majątku dołączonym jako załącznik nr
1 do odpowiedzi- zakładka Gr. VIII. W związku z tym, że rejestr majątku został objęty
klauzulą poufności- zostanie on przesłany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o
udostępnienie części poufnej.
Pytanie 48. Prosimy o informację jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w
pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jak jest wartość tego mienia?
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Odpowiedź: aparat TK.
Pytanie 49. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania
(pustostany)?
Odpowiedź: budynek ginekologii w trakcie modernizacji.
Pytanie 50. 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 wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla
szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 500 000 zł na
jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy SWZ.
Pytanie 51. Prosimy o podanie numeru konta do wpłaty wadium, ponieważ brakuje tej
informacji w SIWZ.
Odpowiedź: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Nr: 15 8876 0009 0039 9928 1000 0005.
Pytanie 52. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 53. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający prowadzi działania w celu
przeciwdziałania pandemii covid - 19 :
- Czy pracownicy są zaszczepieni?
- Czy zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia covid – 19? - proszę opisać w
jaki sposób
- Czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla
pracowników?
- Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie
zakażonym covid – 19? - proszę opisać.
- Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi covid 19 , czy ma robiony pomiar temperatury - proszę opisać (można załączyć ankietę)?
- Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie covid - 19
czy posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie
covid – 19?
- Ile potwierdzonych zakażeń covid - 19 stwierdzono w Szpital wśród pacjentów?
- Ile potwierdzonych zakażeń covid - 19 stwierdzono w Szpital wśród personelu?
- Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na covid – 19?
Odpowiedź: - Czy pracownicy są zaszczepieni?
Tak
- Czy zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia covid – 19? - proszę opisać
w jaki sposób
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Procedura stosowania środków ochrony indywidualnej, procedura higienicznego
mycia rąk, profilaktyka zakażeń
- Czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla
pracowników?
Tak
- Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie
zakażonym covid – 19? - proszę opisać.
Nie
- Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi
covid - 19 , czy ma robiony pomiar temperatury - proszę opisać (można załączyć
ankietę)?
Tak
- Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie covid - 19
czy posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o
zakażenie covid – 19?
przy izbie przyjęć wydzielono pomieszczenie – 5 łóżek dla osób z podejrzeniem Covid19)
- Ile potwierdzonych zakażeń covid - 19 stwierdzono w Szpital wśród pacjentów?
33 osoby ( pacjenci ZOL Wołczyn)
- Ile potwierdzonych zakażeń covid - 19 stwierdzono w Szpital wśród personelu?
53 osoby
- Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na covid – 19?
tak
Pytanie 54. Prosimy o podanie liczby pracowników medycznych z podziałem na lekarzy,
pielęgniarki oraz pozostałe zawody medyczne (niezależnie od rodzaju umowy).
Odpowiedź:
Pracownicy ogółem
354
Lekarze ogółem
68
Lekarze „kontraktowi”
63
Pielęgniarki ogółem
124
Technik elektroradiologii
7
Rehabilitanci
6
Ratownicy medyczni
31
Pytanie 55. Prosimy o podanie liczby wykonywanych operacji w ciągu roku.
Odpowiedź: 767.
Pytanie 56. W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do
SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł lub innego, akceptowalnego
przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.
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Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.
Joanna Witczak
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