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Warszawa, dnia ……………… 

 
 

10-357 Olsztyn,  ul. Jagiellońska 78,  tel. 89 532-29-01/fax 89 532 29 76, e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl 

 
 
Olsztyn, dnia 26.02.2018r. 
 

Do wszystkich Uczestników 
postępowania DOZ.383.5.2018 

 
Dotyczy: 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej kwoty 221.000 EURO na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie (2 PAKIETY). 
 
W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 Ustawy Pra wo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:  
 
Pytania 1 – 13 dotyczą Pakietu 1 
 
Pytanie 1 
Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy  
W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedze nia 
o poniższej 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 50 %  

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. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy ani na wprowadzenie 
klauzuli wypowiedzenia. 
 
Pytanie 2 
Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub 
budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, 
sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie 
technicznym? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
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Pytanie 3 
Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym? 
  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada budynków w złym stanie technicznym. 
 
Pytanie 4 
Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub 
przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 
1997r. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza brak szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.  
 
Pytanie 6 
Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku 
z ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany 
obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:  

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich    usytuowanie 

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

terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że mienie zabezpieczone jest zgodnie z  wymogami. 
Zamawiający przypomina, że każdy Wykonawca ma prawo przed złożeniem oferty do przeprowadzenia na 
własny koszt wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych 
i nieruchomych, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem 
zabezpieczeń.  Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefoniczne go 
uzgodnienia z Zamawiającym.  
 
Pytanie 7 
Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
Zamawiający przypomina, że każdy Wykonawca ma prawo przed złożeniem oferty do przeprowadzenia na 
własny koszt wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych 
i nieruchomych, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem 
zabezpieczeń.  Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego 
uzgodnienia z Zamawiającym.  
 
Pytanie 8 
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom 
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? 
Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?  
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Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz instalacje techniczne podlegają regularnym 
przeglądom okresowych, a w protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.  
Zamawiający przypomina, że każdy Wykonawca ma prawo przed złożeniem oferty do przeprowadzenia na 
własny koszt wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych  albo wszystkich rzeczy ruchomych 
i nieruchomych, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem 
zabezpieczeń.  Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefoniczne go 
uzgodnienia z Zamawiającym.  
 
Pytanie 9 
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia ogólnych 
warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela. 
 
Odpowiedź: 
Postanowienia SIWZ oraz wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego mają pierwszeństwo nad 
postanowieniami Ogólnych/Szczególnych Warunków Ubezpieczenia, które stanowią uzup ełnienie oferty 
i regulują kwestie nieokreślone w SIWZ.  
OWU lub inne wzorce umowy będą mieć zastosowanie do zawartej umowy tylko w kwestiach 
nieuregulowanych w SIWZ. Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż 
opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony 
ubezpieczeniowej. 
Powyższe uregulowania nie dotyczą rozszerzeń podstawowego zakresu ochrony określonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela (klauzul dodatkowych), o które nie wnioskuje Zamawiający 
w opisie szczegółowych warunków ubezpieczeń oraz w preferowanych warunkach przyjętych przez 
Wykonawcę. 
Nie mają zastosowania postanowienia (ogólnych) warunków ubezpieczenia, klauzul Wykonawcy itp., 
ograniczające czasową odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do określonej w Szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, poprzez wprowadzenie daty początkowej, okresu karencji na wybrane ryzyka, jak 
i ograniczające przedmiotową lub podmiotową odpowiedzialność Ubezpieczyciela (np. poprzez limit wieku 
budynku/budowli/urządzenia, stopnia zużycia technicznego, amortyzacji), jeśli przedmiot lub podmiot 
został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w innych załącznikach do SIWZ. 
Zawarte w (ogólnych) warunkach ubezpieczenia wyłączenia (niesprzeczne z postanowieniami SIWZ) mają 
zastosowanie tylko w przypadku, gdy okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody lub zwiększenia jej 
rozmiarów. 
 
Pytanie 10 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w odniesieniu do jednego 
i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie rozliczeniowm.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że wszystkie podane sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, limity i podlimity 
stanowią limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela odnoszący się do rocznego okresu ubezpieczenia na jedno 
i wszystkie zdarzenia. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada nieużytkowane lokalizacje/pustostany, jeżeli tak to prosimy 
o wskazanie, które to są obiekty, jaki jest ich stan techniczny i czy Zamawiający podjął dodatkowe kroki 
w celu ich zabezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada nieużytkowanych lokalizacji / pustostanów. 
 
Pytanie 12 
Prosimy o zmianę okresu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) na 12 miesięcy.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy . 
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Pytanie 13 
Prosimy o informację o rodzaju i wartości mienia zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio 
na podłodze lub poniżej poziomu gruntu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje: 

a) Poniżej poziomu gruntu (w podpiwniczeniu bud. A) znajdują się: sprzęt sprężarkowni o wartości 
385 105 zł oraz sprzęt serwerowni  o wartości  923 067 zł.  

b) Poniżej poziomu gruntu w bud.  E znajdują się: szafa wentylacyjno - klimatyzacyjna o wartości 
120 000 zł,  sprzęt komputerowy (1 szt.) i kserokopiarki (3 szt.) o wartości 12 000 zł.  

c) W podpiwniczeniu bud. A , B i E znajduje się archiwum dokumentacji medycznej. Dokumenty 
składowane są na regałach i w szafach kartotekowych.  

 
Pytania 14 – 24 dotyczą części A Pakietu 1 
 
Pytanie 14 
Prosimy o informację czy, jaki i o jakiej wartości sprzęt medyczny został zgłoszony do ubezpieczenia 
w pozycji „Maszyny, urządzenia i wyposażenie, - w tym niskowartościowe środki trwałe, środki poza 
ewidencją, niskocenne przedmioty w użytkowaniu i środki dzierżawione przez Ubezpieczonego - w tym 
sprzęt elektroniczny (własny i powierzony); W niniejszej pozycji ujęto majątek wg grup środków trwałych 
(własne i powierzone): Grupy 3,4,6,8: 8 821 617,31 zł”.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w w/w pozycji został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt medyczny – grupa 8 KŚT 
(m.in.: bronchoskopy, respiratory i inne). Wartość grupy 8 stanowi ponad 50% wartości łącznej w/w pozycji.  
Zamawiający informuje, że może udostępnić szczegółowy wykaz mienia w swojej siedzibie. Termin 
udostępnienia danych wymaga telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.  
 
Pytanie 15 
Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony 
lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system 
alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się 
ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne; z zastrzeżeniem, że 
powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania 
odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury 
i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedzialność Wykonawcy zgodnie z opisem wskazanym w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
Pytanie 16 
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w następstwie podniesienia się 
wód gruntowych w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
rozliczeniowym. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie 17 
W związku z zapisem „Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano 
– montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, 
naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami” prosimy o potwierdzenie, że tak sformułowana ochrona 
ubezpieczeniowa będzie podlegała zapisom, w tym limitom określonym w klauzuli robót budowlano -
remontowych. 
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Odpowiedź: 
Odpowiedzialność Wykonawcy zgodnie z opisem wskazanym w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
Pytanie 18 
Klauzula nowych miejsc – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na 
jedną lokalizację. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
Zamawiający informuje, że planowo nie zamierza prowadzenia działalności w nowych lokalizacjach. 
 
Pytanie 19 
Klauzula kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych – prosimy o wykreślenie z treści klauzuli 
zapisu „lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych niezależnie czy w następstwie ich wystąpienia 
zaistniała szkoda w mieniu”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 20 
Klauzula przenośnego medycznego sprzętu elektronicznego – prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 21 
Klauzula przenośnego niemedycznego sprzętu elektronicznego - prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 22 
Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu - prosimy 
o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych 
działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego i nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian 
w zakresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie 23 
W przypadku braku zgody na wniosek powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:  
„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na 
wszystkie ryzyka na następujących warunkach:  
- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rab unku, 

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).  
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Tabela nr 1 

 
a) Oznaczenie lamp  
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)  

Zmniejszenie odszkodowania 

po okresie 
użytkowania 

miesięczny 
współczynnik 

 Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 

 Lampy laserowe (poza medycyną) 

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 

 Lampy rentgenowskie-anodowe  - w szpitalach, 
oddziałach radiologicznych,  

 Lampy laserowe (w medycynie), 

 Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- 
(poza medycyną) 

 Lampy analizujące (poza medycyną) 

 Tyratrony (w medycynie) 

 
 
 
 
12 miesięcy 
 

 
 
 
 
3,0 % 
 

 Lampy kineskopowe (poza medycyną) 

 Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 

 
18 miesięcy 

 
2,5 % 

 Rentgeny-lampy anodowe przy częściach 
rentgenologicznych (w medycynie ) 

 Inne lampy projektowe (w medycynie) 

 Lampy pamięciowe (poza medycyną) 

 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

 
 
24 miesiące 

 
 
2,0 % 

 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) 

 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w 
medycynie) 

 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 

 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

 
 
 
24 miesiące 

 
 
 
1,5 % 

 
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji 
u poprzednich posiadaczy. 
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich   w tomografii 
komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgod nie z 
następującym schematem: 
                                                       P       x        100 
                                                       PG  x  X  x  Y 
gdzie: 
P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z  użyciem odnośnej lampy (włącznie z 
okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na 
której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.  
PG =   standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i 
m-cy eksploatacji, 
X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez   producenta dla lamp danego 
rodzaju: 
            a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta                                współczynnik 1; 
            b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie  
                 więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji                       współczynnik 0,75; 
            c) lampy nie posiadające gwarancji producenta                                    współczynnik 0,30: 
Y  =    współczynnik likwidacyjny 
a)  lampy rentgenowskie                                                                  współczynnik    2 
b)   lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie                                       współczynnik    3. 
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki 
udzielonej gwarancji.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia. 
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Pytanie 24 
W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się urządzenia do jądrowego 
rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację następujących zapisów:  
„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:  
1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko 
wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;  
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 nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia. 
Zamawiający informuje, że nie posiada jądrowego rezonansu magnetycznego.  
 
Pytania 25 – 29 dotyczą części B Pakietu 1 
 
Pytanie 25 
Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony 
lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system 
alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których  znajduje się 
ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne; z zastrzeżeniem, że 
powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania 
odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i 
wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.  
 
Odpowiedź: 
Odpowiedzialność Wykonawcy zgodnie z opisem wskazanym w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
Pytanie 26 
Klauzula nowych miejsc – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500.000 zł na nową lokalizację.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
Zamawiający informuje, że planowo nie zamierza prowadzenia działalności w nowych lokalizacjach. 
 
Pytanie 27 
Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu - prosimy 
o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych 
działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego i nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian 
w zakresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie 28 
W przypadku braku zgody na wniosek powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:  
„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na 
wszystkie ryzyka na następujących warunkach:  
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- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, 
odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części 
ubezpieczonego przedmiotu, 

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość 
odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze 
współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1  

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).  
Tabela nr 1 

 
a) Oznaczenie lamp  
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)  

Zmniejszenie odszkodowania 

po okresie 
użytkowania 

miesięczny 
współczynnik 

 Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 

 Lampy laserowe (poza medycyną) 

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 

 Lampy rentgenowskie-anodowe  - w szpitalach, 
oddziałach radiologicznych,  

 Lampy laserowe (w medycynie), 

 Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- 
(poza medycyną) 

 Lampy analizujące (poza medycyną) 

 Tyratrony (w medycynie) 

 
 
 
 
12 miesięcy 
 

 
 
 
 
3,0 % 
 

 Lampy kineskopowe (poza medycyną) 

 Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 

 
18 miesięcy 

 
2,5 % 

 Rentgeny-lampy anodowe przy częściach 
rentgenologicznych (w medycynie ) 

 Inne lampy projektowe (w medycynie) 

 Lampy pamięciowe (poza medycyną) 

 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

 
 
24 miesiące 

 
 
2,0 % 

 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) 

 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w 
medycynie) 

 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 

 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

 
 
 
24 miesiące 

 
 
 
1,5 % 

 
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji 
u poprzednich posiadaczy. 
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich   w tomografii 
komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z 
następującym schematem: 
                                                       P       x        100 
                                                       PG  x  X  x  Y 
gdzie: 
P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z 
okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na 
której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. 
PG =   standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i 
m-cy eksploatacji, 
X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez   producenta dla lamp danego 
rodzaju: 
            a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta                                współczynnik 1; 
            b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie  
                 więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji                       współczynnik 0,75; 
            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. 
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Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki 
udzielonej gwarancji.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w  zakresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie 29 
W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się urządzenia do jądrowego 
rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację następujących zapisów: 
„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:  
1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko 
wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;  
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 nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia. 
Zamawiający informuje, że nie posiada jądrowego rezonansu magnetycznego.  
 
Pytania 30 – 31 dotyczy Pakietu 1 
 
Pytanie 30 
Wprowadzenie klauzuli w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego : 
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul 
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za  jakiekolwiek szkody 
powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, 
powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe 
lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, 
polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich 
jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę 
możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź 
przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych 
powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania 
szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, 
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do 
przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne 
zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowa nia 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 nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
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Pytanie 31 
Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej : 
W ubezpieczeniu all risk – 1.000 zł,-  
W elektronice – 10 % nie mniej niż 1.000 zł,-  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytania 32 – 33 dotyczą Pakietu 2 
 
Pytanie 32 
Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 24 miesięcy oraz wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia 
o poniższej treści: 
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 wskaźnik szkodowości, o którym mowa w ust. 2,   z tytułu danej umowy 
ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 30 %. 

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na 
odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia   do składki należnej za tożsamy 
okres ubezpieczenia. 

3. Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się   pierwsze 12 
miesięcy  trwania umowy. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia do 24 miesięcy ani na wprowadzenie 
klauzuli wypowiedzenia. 
 
Pytanie 33 
W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia 
o poniższej 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. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia  o powyższej treści. 
 
Pytania 34 – 40 dotyczą części C2 Pakietu 2 
 
Pytanie 34 
W jaki sposób są zabezpieczone pojazdy mechaniczne, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach 
szkód rzeczowych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach 
prowadzonej działalności objętej ubezpieczeniem (w tym w pojazdach samochodowych) – czy Zamawiający 
prowadzi parking strzeżony (czyli pojazdy przechowywane są w pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo 
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dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i całodobowo 
dozorowanym) czy pojazdy mechaniczne są zabezpieczony w inny sposób przed kradzieżą lub uszkodzeniem 
a jeżeli tak to w jaki. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że parkingi na terenie szpitala są niestrzeżone, pojazdy na parkingach to pojazdy 
pracowników, pacjentów, osób odwiedzających. Teren parkingów jest oświetlony w porze nocnej. Brama 
wjazdowa na terenie szpitala otwarta jest całodobowo. 
 
Pytanie 35 
prosimy o dodanie do szkód nie objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczonego za szkody w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu następujących szkód: 

1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie; 
2) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach; 
3) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do 

których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 36 
Prosimy o dodanie do szkód nie objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczonego za szkody w nieruchomościach, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu następujących szkód: 

1) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw 
koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 37 
Prosimy o przeniesienie szkód powstałych w związku z prowadzoną działalnością wewnętrznej apteki szpitalnej 
do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź 
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych jeżeli jest to wyłącznie apteka szpitalna przygotowująca leki dla 
pacjentów szpitala, a nie apteka tzw. zewnętrzna sprzedająca leki również osobom nie będącym pacjentami 
szpitala. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia. Apteka 
wykonuje leki zarówno dla pacjentów szpitala jak i dla osób z zewnątrz – w tym m.in.: leki cytostatyczne dla 
innych podmiotów leczniczych. Wnioskowany zakres ubezpieczenia zakłada zatem ochronę dla działalności 
apteki szpitalnej zarówno w zakresie ubezpieczenia wskazanego w pkt C2, jak i pkt C3 pakietu 2. 
 
Pytanie 38 
Odnośnie szkód powstałych w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie 
badania klinicznego z wyłączeniem szkód objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej 
badacza i sponsora uprzejmie prosimy o akceptację treści poniższej klauzuli w tym zakresie oraz wyjaśnienie 
jakiego rodzaju badania prowadzone są w szpitalu jako ośrodku badawczym oraz przeniesienie tego zakresu 
ubezpieczenia do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem 
udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych  
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego 
jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego  
1.  Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 

rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe w 
związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego.  
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2.  Za uczestnika badania w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się osobę, która po poinformowaniu o 
istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku badania klinicznego wyraziła świadomą zgodę na uczestniczenie w 
badaniu. 

3.  Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii komisji bioetycznej w 
sprawie prowadzenia badania oraz otrzymaniu zgody Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych jeszcze przed rozpoczęciem badania Brak któregokolwiek z 
powyższych dokumentów, a także brak uzyskania wpisu badania przed jego rozpoczęciem do Centralnej 
Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK) skutkuje, jako ważny powód, rozwiązaniem umowy ze skutkiem 
natychmiastowym.  

4.  Postanowienia ust. 3 mają zastosowanie również w przypadku prowadzenia badania klinicznego 
niekomercyjnego w takim zakresie, w jakim przepisy prawa nakładają na sponsora obowiązek uzyskania 
powyższych dokumentów w odniesieniu do każdego badania klinicznego niekomercyjnego.  

5. Ubezpieczyciel w zakresie wskazanym w niniejszej klauzuli, nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za 
które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień OWU oraz dodatkowo 
za szkody: 
1) objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora; rozszerzenie 

zakresu ubezpieczenia niniejszą klauzulą nie stanowi również ubezpieczenia nadwyżkowego nad 
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora;  

2) podlegające zaspokojeniu z innej, zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, także 
w sytuacji, gdy szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia w innej umowie, jednak nie może być 
pokryta z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej, lub uprawniony nie zgłosił stosownego 
roszczenia z takiej umowy ubezpieczenia; 

3) powstałe w wyniku wadliwego uzyskania świadomej zgody uczestnika badania, w tym również 
uzyskania świadomej zgody niezgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
Obecnie Zamawiający uczestniczy w badaniach objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, a  badacze 
i sponsorzy zawarli stosowne ubezpieczenia. 
 
Pytanie 39 
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód polegających na czystej stracie finansowej, w tym w związku 
z wykonywaną usługą, pracą lub dostarczanym produktem. Limit odpowiedzialności 30.000 zł.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie 40 
Prosimy o wykreślenie z definicji szkody na osobie (osobowej) następujących słów: „Za szkody na osobie uważa 
się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Nowa treść definicji szkody na osobie (osobowej) otrzymuje brzmienie: 
Szkoda na osobie (osobowa) – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 
w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia. 
 
Pytania 41 – 45 dotyczą części C3 Pakietu 2 
 
Pytanie 41 
Prosimy o wykreślenie słów: „szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego podczas odbywania 
szkoleń, praktyk lub staży, na terenie innych placówek medycznych, o ile szkolenia, praktyki lub staże odbywały 
się na podstawie polecenia Ubezpieczonego” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
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Pytanie 42 
Prosimy o wykreślenie szkód wynikających z naruszenia dóbr osobistych i praw pacjenta lub niedochowania 
tajemnicy lekarskiej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 43 
Prosimy o wyjaśnienie czy szpital przechowuje krew tylko na własnego potrzeby czy również dla podmiotów 
zewnętrznych a jeżeli tak to dla jakich podmiotów i jakie są to roczne ilości 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że przechowuje krew tylko na własne potrzeby. 
 
Pytanie 44 
Prosimy o wykreślenie z definicji szkody na osobie (osobowej) następujących słów: „Za szkody na osobie uważa 
się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta, choćby nie wyniknęła z tego 
krzywda.” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Nowa treść definicji szkody na osobie (osobowej) otrzymuje brzmienie: 
Szkoda na osobie (osobowa) – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 
w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia. 
 
Pytanie 45 
Prosimy o wykreślenie definicji szkody rzeczowej w związku z tym iż na początku zakresu ubezpieczenia jest mowa 
iż ubezpieczenie to obejmuje wyłączenie szkody na osobie (osobowe). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 46 
Prosimy o wykreślenie zapisu: Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż 
opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony  
ubezpieczeniowej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 47 
Proszę o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o treści (dotyczy wszystkich części zamówienia):  
Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia (SIWZ, 
umowy generalnej, OWU, pojedynczych 12-sto miesięcznych umów ubezpieczeniowych) i przy założeniu 
braku wzrostu ryzyka oraz rodzaju prowadzonej działalności, Strony (Ubezpieczający, Ubezpieczyciel) 
uzgodniły, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z ważnych powodów z 
zachowaniem 30-sto dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu 
ubezpieczenia, w którym wypowiedzenie zostało złożone.  
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej 
określone sytuacje: 

1) Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić odszkodowanie z umowy 
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym; 

2) Jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony, usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie przestępstwa 
musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;  



14 
 

3) Pogorszenie warunków reasekuracyjnych w tym całkowita lub częściowa utrata pokrycia 
reasekuracyjnego w odniesieniu do zakresu umowy generalnej; 

4) Zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej 
grupy ryzyk ubezpieczeniowych; 

5) Umyślne działanie Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego powodujące wystąpienie szkody objętej 
zakresem ubezpieczenia; 

6) Przekroczenie w ciągu pierwszych 9 miesięcy danego rocznego okresu ubezpieczenia 50% wskaźnika 
szkodowości w pojedynczym 12-sto miesięcznym okresie ubezpieczeniowym obliczanego jako 
stosunek sumy rezerw na szkody zgłoszone i wypłaconych odszkodowań (z uwzględnieniem kosztów 
likwidacji) do składki z polisy. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia.  
 
Pytania 48 – 103 dotyczą Pakietu 1 
 
Pytanie 48 
Proszę o opis szkód. Jakie były 3 największe szkody?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że były to szkody wideobronchoskopów  (głównie spowodowane przez pacjentów): 

 35 384 zł (2015r.) 

 27 625 zł (2016r.) 

 27 181 zł (2016r.) 
 
Pytanie 49 
Proszę o informację jakie działania prewencyjne Zamawiający podjął po szkodach?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podjął następujące środki zapobiegawcze:  

 dokładne instruowanie pacjentów, 

 procedury ustne dla personelu: 
 użytkowanie bezwzględnie z instrukcją obsługi oraz instrukcjami udzielanymi przez 

odpowiedzialny personel medyczny; 
 przestrzeganie warunków pracy urządzenia np. częstotliwości włączania i wyłączania 

urządzenia/sprzętu; 
 stosowanie właściwych i jedynie przeznaczonych akcesoriów dla danego sprzętu;  
 ustawianie parametrów pracy urządzenia, konfigurowanie jedynie przez  uprawniony perso nel 

medyczny; 
 dokładna analiza przykładów szkód. 

 procedury pisemne: 
 wprowadzenie aktualizacji z dnia 31.03.2016r. do procedury nr 10 - Zarządzanie Środowiskiem 

Opieki Procedura operacyjna nr 1 Przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz konserwowanie 
i zabezpieczanie urządzeń medycznych i pomiarowych - dodanie dodatkowych zapisów (punkty 
od 8 do 10.3). Treść procedury może zostać udostępniona w siedzibie Zamawiającego . 

 
Pytanie 50 
Proszę o informację jaki argegat prądotwórczy posiada Zamawiający (marka, mode l, rok produkcji, paliwo, 
moc). Jaką część zapotrzebowania na energię elektryczną jest w stanie pokryć agregat? Jakie urządzenia są 
z niego zasilane? Po jakim czasie włącza się ona automatycznie? Jak często i przez kogo jest serwisowany? 
Jak często testowana jest jego sprawność (jest włączany)? Jak zabezpieczone jest  paliwo przed zamarzaniem 
(czy jest np. wymieniane)? Na ile godzin pracy wystarczy zapas paliwa? Jaka jest ewentualnie pozostała 
rezerwa mocy? 
 
Odpowiedź: 
Agregat Jon Dere ,  JD 200T,  140 kW, agregat pokrywa pełne zapotrzebowanie mocy szpitala, włącza się 
automatycznie w czasie 10 sekund po zaniku napięcia. Paliwo : olej napędowy, zapas wystarcza na około 
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8 godzin. Agregat stoi w pomieszczeniu podgrzewanym. Sprawność testowana co 3 m -ce, przeglądy 
autoryzowane  corocznie. 
 
Pytanie 51 
Jakie urządzenia są zabezpieczone UPSami? Jakiego typu są to UPSy i w czy wystarczają aby zachować 
ciągłość pracy urządzeń do momentu załączenia agregatu lub bezpiecznego wyłączenia urządzeń jesli to 
możliwe? 
 
Odpowiedź: 
UPS-ami zabezpieczone są serwerownie (serwery, macierze, przełączniki, firewall - lokalizacja serwerownia). 
Wystarczają aby zachować ciągłość pracy urządzeń do czasu włączenia agregatu.  
 
Pytanie 52 
Jak często wykonywane są zapasowe kopie danych? Gdzie,  w jakich warunkach i na jakich nośnikach są 
przechowywane? 
 
Odpowiedź: 
Kopie zapasowe danych wykonywane są codziennie. Przechowywane na taśmach LT04. 
 
Pytanie 53 
Proszę o wyjaśnienie kwestii szkód z 2013 roku – wedle posiadanych informacji Zamawiający otrzymal wtedy 
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (łącznie na kwotę 6  842 zł) oraz z tytułu 
ubezpieczenia mienia (łącznie na kwotę 37 501 zł). Zakładając, że taki jest stan faktyczny proszę 
o uwzględnienie tej informacji w zapisach Załącznika nr 1 Charakterystyka Zamawiającego. Proszę również 
o krótkie opisy wraz z podaniem wartości i przyczyn poszczególnych szkód.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że szkodowość w latach 2013 i 2014 wyglądała następująco:  

Rok Grupa Liczba szkód Wypłata (zł) 

2013 
szkody sprzętu medycznego (EEI) 

mienie od ognia i inne ZL 

2 

1 

31.072,95 zł 

13.269,00 zł 

2014 szkody sprzętu medycznego (EEI) 3 29.283,58 zł 

Szkody sprzętu medycznego dotyczyły jego uszkodzenia głównie przez pacjentów. Wartości poszczególnych 
szkód wynosiły: 24 231,47 zł (2013r.), 6 841,48 zł (2013r.), 15 763,60 zł (2014r.), 7 166,82 zł (2014r.) 
i 6 353,16 zł (2014r.). 
Szkoda z 2013r. o wartości 13 269,00 zł wypłacona z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych – Zamawiający nie pamięta przyczyny szkody, zaś zaświadczenie ubezpieczyciela na uwzględnia 
tej informacji. 
Szkodowość z lat 2015 – 2017 - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
 
Pytanie 54 
Proszę o pełną informację (najlepiej w formie zaświadczeń z zakładów ubezpieczeń) o historii szkodowej 
Zamawiającego z poszczególnych rodzajów ubezpieczeń od 01.01.2013r. do  daty bieżącej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podał informację o historii szkodowej w Załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje uzupełniające 
zostały udzielone w odpowiedzi na pytanie 53. Informacja o szkodowości została przygotowana w oparciu 
o zaświadczenia wystawione przez ubezpieczycieli). Oryginały zaświadczeń Zamawiający może udostępnić 
w swojej siedzibie. Termin udostępnienia danych wymaga telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.  
 
Pytanie 55 
Czy Zamawiający posiada detekcję par cieczy palnych lub gazów? Jeśli tak to jaką i gdzie? 
 
Odpowiedź: 
Powyższe pytanie nie dotyczy Zamawiającego. 
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Pytanie 56 
W jaki sposób i gdzie Zamawiający przechowuje gazy oraz substancje palne? W jakich ilościach, jak są 
zabezpieczone pomieszczenia? Czy megazyn gazów jest wydzielonym budynkiem lub budowlą? Jak jest 
wentylowany? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przechowuje tlen. Magazyn tlenu stanowi wydzielony budynek, wentylowany grawitacyjnie. 
 
Pytanie 57 
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z użytkowania / eksploatacji? Jeśli tak to 
proszę o informację jakie to mienie, jaka jest jego wartość i jaka jest przyczyna wyłączenia z eksploatacji?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada obecnie mienia wyłączonego z eksploatacji.  
 
Pytanie 58 
Czy Zamawiający zamierza wyłączyć lub spodziewa się konieczności wyłączenia składników mienia 
z eksploatacji? Jeśli tak to proszę o szczegóły jak wyżej.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający obecnie nie ma w planach wyłączenia mienia z eksploatacji.  
 
Pytanie 59 
Proszę o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej mienia wyłączonego z eksploatacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 60 
Proszę o informację w jakim stanie są dachy i otwory okienne oraz drzwiowe w budynkach.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, ze dachy i otwory okienne oraz drzwiowe w budynkach są w stanie dobrym.  
Zamawiający przypomina, że każdy Wykonawca ma prawo przed złożeniem oferty do przeprowadzenia na 
własny koszt wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych 
i nieruchomych, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem 
zabezpieczeń.  Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefoniczne go 
uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
Pytanie 61 
Proszę o informację gdzie umieszczony jest sprzęt elektroniczny (w tym medyczny)? Czy znajduje się on 
w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak to jak zabezpieczony został przed zalaniem / 
przesiąkaniem? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 13. 
Zgodnie z informacją przedstawioną w Załączniku nr 1 do SIWZ w szpitalu nie ma aparatury medycznej 
znajdującej się poniżej poziomu gruntu. 
 
Pytanie 62 
W jaki sposób Zamawiający zabezpiecza sprzęt elektroniczny przed szkodami zalaniowymi? (np. 
umieszczanie sprzętu w pomieszczeniach bez ciągów wodnych lub kanalizacyjnych, odsunięcie od okien)?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny biurowy znajduje się w pomieszczeniach bez ciągów 
wodnych lub kanalizacyjnych. Sprzęt serwerowni i sprzęt medyczny (w tym bronchoskopy) odsuwane są od 
okien. 
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Pytanie 63 
Czy serwerownia jest klimatyzowana? Jaka temperatura jest utrzymywana? 
 
Odpowiedź: 
Tak. Temperatura w zakresie od 16 do 22 st. C. 
 
Pytanie 64 
W jakie gaśnice jest wyposażona serwerownia (typ, rozmiar)?  
 
Odpowiedź: 
Serwerownia wyposażona jest w gaśnice 2 kg  skroplonego CO2. 
 
Pytanie 65 
Proszę o uwzględnienie, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest “mienie zainstalowane bądź składowane 
bezpośrednio na podłodze lub w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, pod warunkiem że pozwala na 
to specyfika właściwości tego mienia. W przeciwym wypadku mienie musi być zainstalowane lub 
składowane min. 10 cm nad podłogą”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na uwzględnienie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 66 
Proszę o usunięcie z zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk zapisu “wypadku pojazdu własnego i 
obcego”. Wypadki pojazdów obejmowane są ochroną w ramach ubezpieczeń komunikayjnych.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 67 
Jak często Zamawiający kontroluje grubość warstwy śniegu lub lodu na dachach? Jak często go usuwa (czy 
własnymi siłami czy zleca to zewnętrznej firmie). Jaka jest maksymalna grubość wartwy, która powinna 
zostać (wg procedur Zamawiającego) natychmiast usunięta?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że budynki szpitala w 95 % mają dachy spadziste. Na dachach płaskich śnieg 
usuwany jest przy pokrywie powyżej 30 cm, własnymi siłami. 
 
Pytanie 68 
Proszę o usunięcie z zakresu ochrony mienia topnienia mas śniegu lub lodu jeśli szkoda powstała z powodu 
zaniedbania w odśnieżaniu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie 69 
Czy licząc od 1997 roku włącznie w ubezpieczanej lokalizacji lub jej bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiła 
powódź lub podtopienie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 5. 
 
Pytanie 70 
Proszę o wykreślenie z zakresu ochrony mienia oraz sprzętu elektronicznego z punktu dotyczącego zalania 
słów “wraz z kosztami naprawy uszkodzonej instalacji”. Instalacja może ulec uszkodzeniu wskutek np. 
korozji, który to czynnik nie ma charakteru zdarzenia ani nagłego ani nieprzewidywalnego. Jesteśmy gotowi 
pokrywać koszty naprawy instalacji w przypadkach w których dojdzie do zdarzeń nagłych,  
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nieprzewidywalnych (np. wybuch, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu).  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie 71 
Proszę o dopisanie do definicji dewastacji słowa “celowego zniszczenia….” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 72 
Proszę o usunięcie prób i testów z zakresu ubezpiecznia mienia.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 73 
Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczenie mienia funkcjonuje podczas tzw. drobnych prac budowlano -
montażowych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę i które nie naruszają elementów 
konstrukcyjnych budynku (w tym dachu). 
 
Odpowiedź: 
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie robót budowlano – remontowych zgodnie z klauzulą nr 17 (klauzula 
robót budowlano – remontowych) – Załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
Pytanie 74 
Proszę o zapisanie wyłączeń dla kradzieży zwykłej w formie:  
“Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

a. kradzież zwykłą, niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie gotówki i innych walorów pieniężnych,  
b. niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki 

spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
c. wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub 

rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, 
która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,  

d. udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,  
e. wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 

wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 
f. braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.”  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia. 
Zamawiający wskazuje na zbieżność proponowanych zmian z obecną treścią wyłączeń mających 
zastosowanie dla kradzieży zwykłej. 
 
Pytanie 75 
Proszę o dopisanie do klauzuli kradzieży zwykłej, że Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie zgłos ić policji 
fakt kradzieży. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
Zamawiający wskazuje, że obowiązek powiadomienia policji w przypadku szkód powstałych w  wyniku 
przestępstwa został już uwzględniony w zapisach umowy – Załącznik nr 3a do SIWZ (§ 9 ust. 2).  
 
Pytanie 76 
Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia szkód powstałych w wyniku błędów konstrukcyjnych 
związanych z nieprawidłowym montażem, użyciem wadliwych materiałów.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 77 
Proszę o zastrzeżenie, że klauzula automatycznego ubezpieczenia składników mienia nie podlega rozliczeniu 
jeśli wzrost nie przekroczył 200.000,00 zł w danym rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 78 
Analogicznie proszę o uwzględnienie, że Wykonawca nie zwraca składki Zamawiającemu jeśli średnia 
arytmetyczna wartości stanów środków obrotowych z ostatniego dnia każdego miesiąca wynosiła co 
najmniej 800 000 zł. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 79 
Proszę o dopisanie w klauzuli nowych miejsc, że nie mogą one powodować wzrostu ryzyka 
ubezpieczeniowego szczególnie ze względu na zagrożenie powodziowe lub konstrukcję budynków, w 
przeciwnym razie Wykonawca ma prawo odstąpić od ubezpieczenia nowej lokalizacji lub zaoferować 
odmienną stawkę ubezpieczeniową. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 80 
Proszę o dopisanie w klauzuli nienazwanych miejsc ubezpieczenia, że nie mogą one powodować wzrostu 
ryzyka ubezpieczeniowego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
Zamawiający wskazuje na zbieżność wnioskowanych zapisów z wskazanymi w klauzuli: Ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje powyższe miejsca ubezpieczenia pod  warunkiem posiadania, co najmniej 
minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwprzepięciowych, jakie 
istnieją w lokalizacjach zgłoszonych na dzień zawierania umowy.  
 
Pytanie 81 
Proszę o wykreślenie z klauzuli ograniczenia zasady proporcji słów “lub jeśli wysokość szkody jest niższa lub 
równa 200.000 zł”. Alternatywnie proponuję dopisanie, że przy likwidacji szkody pod uwagę brana będzie 
zawsze niższa wartość. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie 82 
Proszę o dopisanie do klauzuli kosztów wynikłych z aktów terror i stanów awaryjnych następujących 
wyłączeń: 

1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń 
działalności; 

2) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek 
płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian  w zakresie ubezpieczenia. 



20 
 

 
Pytanie 83 
Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat konieczne były ewakuacje (i jakie były ich ko szty oraz skutki) wyniakające 
z zawiadomienia o zagrożeniu?Jakiego typu zagrożenia były deklarowane? Czy były to alarmy fałszywe czy 
prawdziwe? 
 
Odpowiedź: 
Nie było ewakuacji. 
 
Pytanie 84 
Proszę o wskazanie reprezentantów Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z wpisem do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych,  Fundacji oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. 
 
Pytanie 85 
Czy wszystkie budynki posiadają zezwolenie na użytkowanie?  
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 86 
Proszę o informację kto i jak często serwisuje urządzenia chłodnicze? Jakie są to urządzenia / 
pomieszczenia? Kiedy zostały wyprodukowane urządzenia? Jaki jest ich stopień zużcia technicznego? 
Jakiego typu środki mogą ulec rozmrożeniu / uszkodzeniu wskutek niezachowania właściwej temperatury?  
 
Odpowiedź: 
Serwisowanie co 12 m-cy przez firmę zewnętrzną Urządzenia chłodnicze to lodówki i zamrażarki, w wieku 
od 1 roku do 14 lat. Rozmrożeniu mogą ulec odczynniki, leki itp. 
 
Pytanie 87 
Czy jest zamontowany jakikolwiek system sygnalizacji awarii? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 88 
Czy istnieje możliwość przeniesienia tych środków z jednego urządzenia (pomieszczenia) do drugie go? 
 
Odpowiedź: 
Tak – w ograniczonym zakresie z jednej lodówki do innej lodówki.  
 
Pytanie 89 
Proszę o ograniczenie limitu w klauzuli ubytku wartości środków obrotowych/mienia osób trzecich 
w urządzeniach/ pomieszczeniach chłodniczych do wysokości 100.000,00 zł. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 90 
Proszę o wyłączenie z ochrony klauzuli ubytku wartości środków obrotowych/mienia o sób trzecich 
w urządzeniach/ pomieszczeniach chłodniczych szkód powstałych na skutek awarii urządzeń chłodniczych 
lub niezależnych od Ubezpieczonego przerw w dopływie prądu.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
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Pytanie 91 
Proszę o ustalenie limitu w kwocie 20% wartości odszkodowania, nie więcej niż 500.000,00 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie 92 
Proszę o zmianę terminu dokonania oględzin na 7 dni roboczych.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.  
 
Pytanie 93 
Proszę o określenie limitu kosztó dodatkowych jako 30% wartości odszkodowania, nie więcej niż 100.000,00 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 
Pytanie 94 
W klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych / agregatów prądotwórczych proszę o uwzględnienie 
wyłączeń: 
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,  
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,  
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, 

na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z 
okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami),  

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,     
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, 

grzejnikach, lampach itp., 
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie 

przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do 
obowiązujących przepisów lub konserwacji,  

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie 95 
Dla klauzuli zwiększonych kosztów i kontynuacji działalności proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 
w wysokości 3 dni. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zm ian. 
 
Pytanie 96 
W klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/ /użytkowania proszę o ograniczenie zakresu ochrony 
do szkód powstałych wskutek następujących zdarzeń losowych:  

a) pożar, 
b) uderzenie pioruna, 
c) wybuch, 
d) upadek statku powietrznego, 
e) uderzenie pojazdu lądowego. 
Proszę również o ograniczenie czasowe tej ochrony do 150 dni  od momentu wyłączenia mienia 
z eksploatacji. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 

Pytanie 97 
Jak Zamawiający przygotowuje mienie do wyłączenia z eksploatacji? 
 

Odpowiedź: 
Poprzez odpowiednie zabezpieczenie. Zamawiający jednak informuje, że obecnie nie posiada mienia 
wyłączonego z eksploatacji i obecnie nie planuje takich wyłączeń.  
 

Pytanie 98 
Proszę o wprowadzenie franszyz redukcyjnych dla ubezpieczenia mienia: 

a. 500 zł w każdej szkodzie 
b. 50 zł w każdej szkodzie dla szyb i przedmiotów szklanych  
c. 5% nie mniej 1500 zł w każdej szkodzie w maszych elektryczych / agregatach oraz dla ryzyk 

terroryzmu, strajku, sabotażu, zamieszek, szkód mechanicznych i błędu w obłsudze 
d. 1000 zł w każdej szkodzie dla ryzyka kradzieży zwykłej.  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych wysokości franszyz.  
 

Pytanie 99 
Proszę o określenie w ubezpieczeniu sprzętu elektron icznego czasu trwania tymczasowego magazynowania 
lub okresowego wyłączenia z użytkowania jako nie dłużej niż 120 dni.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia.  
 

Pytanie 100 
Proszę o zastrzeżenie, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne powstałe w sprzęcie 
elektronicznym/jego częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji. Okres ten 
nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian w zakresie ubezpieczenia. 
 

Pytanie 101 
Proszę o określenie udziału własnego dla oprogramowania jako 3% nie mniej niż 300 zł w odniesieniu do 
każdego odszkodowania. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian. Wysokość udziału własnego dla 
oprogramowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (str. 18). 
 

Pytanie 102 
Proszę o ustalenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego przenośnego, kosztów odtworzenia 
danych, danych i nośników danych oraz oprogramowania.  
 

Odpowiedź: 
Wysokość franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego (łącznie: stacjonarnego i przenośnego), 
kosztów odtworzenia danych, danych i nośników danych oraz oprogramowania  została określona 
w Załączniku nr 2 do SIWZ (str. 18). 
 

Pytanie 103 
Proszę o określenie terminu 7 dni roboczych na weryfikację kosztorysu w  klauzuli restytucji mienia. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanych zmian.  
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Sprostowanie / informacje uzupełniające  (dot. Załącznika nr 1 do SIWZ): 
 
Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonej działalności wykonuje także działalność polegającą 
na odpłatnym wykonywaniu na rzecz innych podmiotów leczniczych badań i leków np. badań 
diagnostycznych lub przygotowywaniu leków cytostatycznych . Wskazana działalność, zgodnie 
z zamawianym zakresem ubezpieczenia wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ, jest objęta ochroną 
i wykonawcy składający ofertę w zakresie Pakietu 2 powinni wziąć to pod uwagę.  
 
 
 
 
 
 
Powyższe zmiany nie powodują zmiany ogłoszenia. 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  
 
Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia. 
 


