ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ
MODYFIKACJE ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU
PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM.
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY
(ZNAK SPRAWY 22/2020/MIENIE+OC/NO/K/BU)

Wszyscy Wykonawcy

Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ślężnej 112B/U8 we Wrocławiu, będący
pełnomocnikiem Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w związku
pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”
(znak sprawy 22/2020/MIENIE+OC/NO/K/BU), podaje niniejszym odpowiedzi na zadane przez
Wykonawców pytania oraz informuje o modyfikacjach zapisów SIWZ:

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.11.2020r.
wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Pytanie nr 1:
W klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o obniżenie limitu do wysokości 5 mln zł lub
ewentualnie innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do wysokości 5 mln zł w klauzuli automatycznego
pokrycia.
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

Pytanie nr 2:
Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest wartość
najdroższej z nich (łącznie z ruchomościami). Jeżeli to możliwe, prosimy o udostępnienie instrukcji
przeciwpożarowej wraz z mapą pokazującą rozmieszczenie stref.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający informuje, że wydzielone są strefy pożarowe w Pawilonie B szpitala.
Pawilon B ma wartość ok. 14 000 000 zł.
Zamawiający informuje, że mapa pokazująca rozmieszczenie stref zostanie dosłana w poniedziałek
07.12.2020r.
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Pytanie nr 3:
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 11.12.2020.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty w dniu 03.12.2020r.
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4:
Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka pękania mrozowego.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla pękania mrozowego.
Zapisy SIWZ pozostają w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 5:
Prosimy o informację czy w ciągu 3 najbliższych lat planowane są inwestycje zwiększające wartość
majątku. Jeżeli tak, prosimy o podanie, jakie to inwestycje oraz ich orientacyjnej wartości.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający
planuje
częściowy
remont
budynku
Kisielnica,
cały
remont
oddziału
Laryngologicznego i onkologicznego, częściowy remont oddziału Psychiatrycznego, bloku
operacyjnego, instalacje OZE, oddział onkologiczny – pompy ciepła, zakup tomografu,
klimatyzacje.
Wartość wszystkich inwestycji wynosi około 20 milionów złotych.
Pytanie nr 6:
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 na pytanie nr 6:
Zamawiający potwierdza, że zgłaszane do ubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i
kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od ubezpieczonych
budynków.
Pytanie nr 7:
Proszę o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII z uwzględnieniem:
nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający podaje wykaz 5 najdroższych pozycji z grupy VIII:
1. Angiograf cyfrowy stacjonarny – wartość:
2.536.056,38
2. Laparoskop z torem wizyjnym i osprzętem
577.042,55
3. Rezonans Magnetyczny 1,5T OPTIMA MR360 3.835.654,86
4. Aparat RTG Siemens ARISTOS FX PLUS
1.138.030,97
5. Tomograf komp.OPTIMA CT 660/32-64warstw.2.481.999,33

Pytanie nr 8:
Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII.
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Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający przekazuje wykaz mienia grupy VIII w załączeniu do niniejszego pisma.
Pytanie nr 9:
Prosimy o dodanie do wyłączeń w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższych
punktów. Jeżeli niektóre z nich nie są możliwe do przyjęcia, prosimy o zaakceptowanie tych, które
są Zamawiający akceptuje.
36) powstałych w wyniku procesu produkcji, przetwarzania mienia lub wykonywania na nim usług,
w szczególności w mieniu poddanym w procesie technologicznym działaniu ciepła w celu obróbki,
37) powstałych w wyniku nadmiernego ciśnienia gazu w układach przełączających lub częściach
użytkowych łączników elektrycznych,
38) powstałych w wyniku zalania mienia przechowywanego lub składowanego w pomieszczeniach
znajdujących się poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłodze, gdy podstawa, na której
przechowywane było mienie, była niższa niż 10 cm, o ile miało to wpływ przyczynowo-skutkowy na
powstanie lub zwiększenie szkody i z wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio
z góry (pod warunkiem, że budynek lub lokal był wyposażony w stały dach w dobrym stanie),
39) powstałych w wyniku
technologicznych,

wody użytej przez Ubezpieczonego do czyszczenia oraz w celach

40) powstałych w wyniku opadów atmosferycznych, jeżeli przyczyną był zły stan rynien, dachu lub
niezabezpieczone bądź nieprawidłowo zabezpieczone otwory dachowe, okienne lub inne elementy
budynku, o ile konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczonego,
41) powstałych w wyniku załamania się dachu na skutek zalegania śniegu lub lodu:
a) jeżeli konstrukcja budynku lub dachu została wykonana niezgodnie z obowiązującymi normami
budowlanymi,
b) wskutek obniżonej wytrzymałości dachu spowodowanej brakiem jego konserwacji lub jego
nienależytym stanem technicznym, o ile konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczonego,
c) jeżeli konstrukcja zakładała wymóg oczyszczania ze śniegu i lodu, a obowiązek nie został
wykonany lub określono maksymalne obciążenie konstrukcji i wyznaczona wartość została
przekroczona, o ile wymóg ten należał do obowiązków Ubezpieczonego,
42) powstałych w wyniku spiętrzenia wody wywołanego niedostateczną przepustowością instalacji
kanalizacyjnej, za której stan lub zgodność z normami odpowiada Ubezpieczony,
43) powstałych w wyniku pękania mrozowego wszelkich instalacji, urządzeń znajdujących się na
zewnątrz budynku lub wewnątrz budynku/lokalu nieogrzewanego w sposób zapewniający
utrzymanie dodatniej temperatury w całym budynku/lokalu, chyba że budynek/ lokal jest
nieogrzewany na skutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową,
44) powstałych w wyniku przepięcia, uderzenia pioruna, wybuchu – w żarówkach, bezpiecznikach,
wkładkach
topikowych,
stycznikach,
odgromnikach,
czujnikach,
miernikach,
grzejnych
urządzeniach elektrycznych,
45) powstałych w wyniku gradu, naporu śniegu lub lodu, lub deszczu:
a) spowodowane niekonserwowaniem lub nienależytym konserwowaniem dachu, ścian, okien lub
innych elementów budynku, budowli lub lokalu, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do
Ubezpieczonego,
b) spowodowane niezamknięciem lub niezabezpieczeniem otworów dachowych, okiennych,
drzwiowych lub innych elementów budynku, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia
należał do Ubezpieczonego,
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45) powstałych w wyniku cofnięcia się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych,
jeżeli obowiązek zabezpieczenia połączenia z tymi urządzeniami należał do Ubezpieczonego, chyba
że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście zdarzenia,
46) powstałych w wyniku działania młotów pneumatycznych lub kafarów
47) powstałych w wyniku upadku lub uderzenia przedmiotu ubezpieczenia, z wyłączeniem środków
obrotowych,
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na następujące wyłączenia odpowiedzialności:
36) powstałych w wyniku procesu produkcji, przetwarzania mienia lub wykonywania na nim usług,
w szczególności w mieniu poddanym w procesie technologicznym działaniu ciepła w celu obróbki,
37) powstałych w wyniku przepięcia, uderzenia pioruna, wybuchu – w żarówkach, bezpiecznikach,
wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, miernikach, grzejnych urządzeniach
elektrycznych,
38) powstałych w wyniku działania młotów pneumatycznych lub kafarów
Na pozostałe wyłączenia Zamawiający nie wyraża zgody.
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

Pytanie nr 10:
W rozszerzeniu o szkody powstałe w sieciach energetycznych prosimy o zmianę zapisu „w
odległości 1 000 m” na „w odległości 300 m”.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu z „w odległości 1 000 m” na „w odległości
300m”.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11:
Prosimy o potwierdzenie, że odległości 300 m nie przekraczają również: gazociąg, tunele
telekomunikacyjne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieć światłowodowa.
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający potwierdza, że gazociąg, tunele telekomunikacyjne,
kanalizacyjne, sieć światłowodowa nie przekraczają odległości 300 m.

sieci

wodociągowe

i

Pytanie nr 12:
Prosimy o wprowadzenie limitu nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
oraz dla lamp elektronowych.
Dodatkowo prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp w następującym brzmieniu:
,,Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i
laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.
Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego,
którego dotyczy powstała szkoda.
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Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i
laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich
ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w
lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.
Odszkodowania za szkody powstałe:
1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z
zasadami poniżej:
sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego
rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla
sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej
2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia
zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:
Tabela deprecjacji ze skalą:
redukcja odszkodowania
OPIS LAMPY

po
okresie
miesięcznie o
użytkowania

a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w
6 miesięcy
sprzęcie niemedycznym)

5,50%

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)

6 miesięcy

5,50%

12 miesięcy

3,00%

b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą
(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach
lub radiologicznych (tomografia komputerowa 12 miesięcy
patrz b)

3,00%

Lampy laserowe (sprzęt medyczny)

12 miesięcy

3,00%

12 miesięcy

3,00%

Termokatodowe lampy elektronowe gazowane
12 miesięcy
(sprzęt medyczny)

3,00%

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)

12 miesięcy

3,00%

Lampy obrazowe wysokiej
(sprzęt niemedyczny)

18 miesięcy

2,50%

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą
(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej 24 miesiące
(tomografia komputerowa: patrz b)

2,00%

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)

24 miesiące

2,00%

Lampy pamięciowe

24 miesiące

2,00%

Lampy fotopowielające

24 miesiące

2,00%

d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)

24 miesiące

1,50%

24 miesiące

1,50%

Rentgenowskie lampy powiększające

24 miesiące

1,50%

Lampy
analizujące/lampy
(sprzęt medyczny)

24 miesiące

1,50%

24 miesiące

1,50%

Lampy
elektronopromieniowe
(CRT)
fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)

w

Lampy
elektronopromieniowe
(CRT)
fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)

rozdzielczości

Lampy
zdalnie
wyłączane/lampy
(tomografia komputerowa patrz: b)

Lampy z akceleracją liniową

w

płaskie

reprodukcyjne
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5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje
ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich
w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową
obliczoną na podstawie następującego wzoru:
P x 100
PG x X x Y
gdzie:
P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej
lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem
szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki
gwarancji producenta,
PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie
skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,
X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp
danego rodzaju:
1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do
zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,
Y= współczynnik likwidacyjny,
1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.”
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zapisów.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie nr 13:
W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ prosimy o
wprowadzenie limitu w wysokości 2 mln zł.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 2 000 000 zł w klauzuli
automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ.
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

Pytanie nr 14:
Prosimy o przeniesienie
fakultatywnych.

klauzuli

zaliczki

na

poczet

odszkodowania

do

katalogu

klauzul

Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania do
katalogu klauzul fakultatywnych.

Pytanie nr 15:
W klauzuli szkód wymagających natychmiastowej naprawy prosimy o wprowadzenie limitu w
wysokości 20 000 zł lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.
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Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 30 000 zł w klauzuli szkód
wymagających natychmiastowej naprawy
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

Pytanie nr 16:
Prosimy o przeniesienie klauzuli ewakuacji do katalogu klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli ewakuacji do katalogu klauzul
fakultatywnych.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 17:
W klauzuli ewakuacji prosimy o wykreślenie słów „Dyrekcji Szpitala” oraz prosimy o zmianę słów
„bez względu na przyczynę – w szczególności fałszywymi alarmami pod warunkiem, że
niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne” na „w przypadku zagrożenia aktem terroryzmu”.
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli ewakuacji.
Zapisy SIWZ pozostają w tym zakresie bez zmian.

Pytanie nr 18:
Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli sumy prewencyjnej do 1 mln zł.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu w klauzuli sumy prewencyjnej do 1 mln zł.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 19:
W klauzuli terroryzmu prosimy o obniżenie limitu do 1 mln zł.
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu w klauzuli terroryzmu do 1 mln zł.
Powyższa odpowiedź powoduje zmiany SIWZ.

Pytanie nr 20:
Prosimy o przeniesienie klauzuli przeoczenia do katalogu klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli przeoczenia do katalogu klauzul
fakultatywnych.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
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Pytanie nr 21:
Prosimy o przeniesienie klauzuli wyrównania kwot do katalogu klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli wyrównania kwot do katalogu klauzul
fakultatywnych.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie nr 22:
Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji.
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w klauzuli automatycznej ochrony dla
nowych lokalizacji w wysokości 2 000 000 zł.
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

Pytanie nr 23:
Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy
budowlane (roczne i 5 letnie).
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne
przeglądy budowlane (roczne i 5 letnie).

Pytanie nr 24:
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej,
przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej.
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Zamawiający informuje, że posiada aktualne protokoły z badań
instalacji elektrycznej,
przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej.

Pytanie nr 25:
Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji
elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały
jakiekolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?
Odpowiedź na pytanie nr 25:
Zamawiający informuje, że podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji
elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały
drobne usterki i wskazane zostały zalecenia.
Drobne usterki były na bieżąco usuwane.

Pytanie nr 26:
Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy
ostatnio była aktualizowana.
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Odpowiedź na pytanie nr 26:
Zamawiający informuje, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dostępna Centralnym
Systemie Nadzoru.
Data ostatniej aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: 26.11.2020r.
Pytanie nr 27:
Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje
odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola.
Odpowiedź na pytanie nr 27:
Zamawiający informuje, że posiada odpowiednią procedurę prowadzenia prac pożarowoniebezpiecznych.
Odpowiedzialność za tę prowadzenie kontroli sprawuje Kierownik Działu Utrzymania Ruchu.
Pytanie nr 28:
Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny
(biurowy lub medyczny) dużej wartości są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile
i jakiego rodzaju).
Odpowiedź na pytanie nr 28:
Zamawiający informuje, że pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny
(biurowy lub medyczny) dużej wartości są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego.
Są to gaśnice śniegowe (UGS -2xB)- 3 sztuki.

Pytanie nr 29:
Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub
tzw. pustostany?
Odpowiedź na pytanie nr 29:
Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia
z eksploatacji lub tzw. pustostany.

nie

zostały

zgłoszone

budynki

Pytanie nr 30:
Prosimy o informację czy Zamawiający planuje włączyć z eksploatacji budynki
wartości) w okresie ubezpieczenia.

wyłączone

(jakie i jakiej

Odpowiedź na pytanie nr 30:
Zamawiający informuje, że nie planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć budynków z
eksploatacji.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że planuje wynająć budynek Kotłowni dla MPEC w Łomży. W
chwili obecnej trwa kompletowanie zgód i wszelkiej dokumentacji.
Wówczas ubezpieczenie budynku przejmie MPEC.
Pytanie nr 31:
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach
ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie
lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź na pytanie nr 31:
Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach
ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania.
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Pytanie nr 32:
Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody,
częstotliwość i ich ewidencja, zabezpieczenia antywłamaniowe, system dostępu, monitoring –
zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu.
Odpowiedź na pytanie nr 32:
Zamawiający posiada dwie portiernie w budynek D szpitala, gdzie pracuje w systemie zmianowym
dwóch portierów w godz. 6-22, portiernię C czynną całodobowo gdzie pracuje na dwie zmiany
dwóch portierów. Są to nasi pracownicy. Posiadamy zabezpieczenia antywłamaniowe – kraty w
oknach, sygnalizacja dźwiękowa wywołująca alarm lokalny w budynku 2 I i II piętro – Hotel
pielęgniarek oraz w punkcie zaopatrzenia ortopedycznego i rezonansu w budynku 1 - umowa z
firmą Konsalnet.
Szpital posiada kamery wewnątrz szpitala – 9 kamer w 9 windach, na 5 piętrze o-kardiologiczny,
na SOR, na zewnętrz szpitala w okolicy warsztatów przy PZO, Widok na fotowoltaikę, parking
lotnisko, główne wejście do szpitala, archiwizacja 30 dni.

Pytanie nr 33:
Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów
palnych oraz sposobu ich przechowywania.
Odpowiedź na pytanie nr 33:
Zamawiający informuje, że na terenie szpitala w aptece przechowywany jest alkohol i obok
w magazynie apteki butle z tlenem.
Pytanie nr 34:
Prosimy o informację, jaka jest wartość sprzętu elektronicznego składowanego bezpośrednio na
podłodze poniżej poziomu gruntu.
Odpowiedź na pytanie nr 34:
Zamawiający informuje, że wartość sprzętu elektronicznego składowanego bezpośrednio na
podłodze poniżej poziomu gruntu wynosi:
Rezonans: 3.835,654,86 zł
Defibrylator: 6.156,00 zł
Sprzęt komputerowy: 10.541,72 zł

Pytanie nr 35:
Czy poza wymienionymi w Załączniku nr 2 do SIWZ planowanymi i prowadzonymi pracami
remontowo/budowlanymi Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia dodatkowe inwestycje
i o jakiej wartości?
Odpowiedź na pytanie nr 35:
Zamawiający
planuje
częściowy
remont
budynku
Kisielnica,
cały
remont
oddziału
Laryngologicznego i onkologicznego, częściowy remont oddziału Psychiatrycznego, bloku
operacyjnego, instalacje OZE, oddział onkologiczny – pompy ciepła, zakup tomografu,
klimatyzacje.
Wartość wszystkich inwestycji około 20 milionów złotych.
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Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” – Definicje
Pytanie nr 36:
Wnioskujemy o
gruntowych

wykreślenie z

definicji powodzi (p.13) ppkt. b) podniesienie się poziomu wód

Odpowiedź na pytanie nr 36:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z definicji powodzi (p.13) ppkt. b)
podniesienie się poziomu wód gruntowych
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 37:
Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka trąby powietrznej (p. 18)
Odpowiedź na pytanie nr 37:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka
trąby powietrznej.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” –
ryzyk

Ubezpieczenie

mienia od wszystkich

Pytanie nr 38:
Prosimy o akceptację wyłączenia szkód spowodowanych przez strajk, akty terroryzmu, przez które
rozumie się działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenia ludności lub
dezorganizację
życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych,
politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, z zastrzeżeniem klauzuli
strajków, rozruchów, zamieszek społecznych i Klauzuli terroryzmu
Odpowiedź na pytanie nr 38:
Zamawiający informuje, że szkody spowodowane przez strajk i akty terroryzmu zostały
wprowadzone do SIWZ w ramach następujących klauzul obligatoryjnych:
a) Klauzula terroryzmu,
b) Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych.
W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych
zapisów.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 39:
Prosimy o akceptację wyłączenia szkód spowodowanych przez przepięcia, z zastrzeżeniem Klauzuli
przepięć i warunków w niej określonych.
Odpowiedź na pytanie nr 39:
Zamawiający informuje, że ma zastosowanie pkt 10) z listy wyłączeń w następującej treści:
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody materialne, tj. fizyczne polegające na uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia w wyniku nagłej, nieprzewidzianej oraz
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niezależnej od Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego przyczyny (zdarzenia losowego) za
wyjątkiem szkód spowodowanych wskutek następujących zdarzeń: […]
10) Powstałych w wyniku działania prądu elektrycznego, chyba że w jego następstwie
powstał pożar, z zastrzeżeniem zapisów klauzul dodatkowych w szczególności kl.
przepięć, szkód elektrycznych i przetężenia; […]
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 40:
Prosimy o akceptację wyłączenia szkód powstałych w wyniku kradzieży niebędącej kradzieżą
z włamaniem, z zastrzeżeniem limitów odpowiedzialności podanych w SIWZ
Odpowiedź na pytanie nr 40:
Zamawiający informuje, że szkody powstałe w wyniku kradzieży niebędącej kradzieżą z włamaniem
zostały wprowadzone do SIWZ w ramach rozszerzenia o ryzyko kradzieży zwykłej.
W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych
zapisów.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 41:
Prosimy o akceptację wyłączenia szkód spowodowanych
z zastrzeżeniem zapisów Klauzuli katastrofy budowlanej

przez

katastrofę

budowlaną,

Odpowiedź na pytanie nr 41:
Zamawiający informuje, że szkody spowodowane przez katastrofę budowlaną zostały wprowadzone
do SIWZ w ramach Klauzuli katastrofy budowlanej.
W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych
zapisów.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 42:
Prosimy o akceptację wyłączenia szkód w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym lub przenośnym
lub jego oprzyrządowaniu, chyba że szkoda powstała w następstwie następujących zdarzeń
losowych ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie
pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie
ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza,
następstwa szkód wodociągowych lub w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi
zdarzeniami
Odpowiedź na pytanie nr 42:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie szkód w sprzęcie elektronicznym
stacjonarnym lub przenośnym lub jego oprzyrządowaniu, chyba że szkoda powstała w następstwie
następujących zdarzeń losowych ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór
śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, upadek drzew,
budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk
ponaddźwiękowy, dym i sadza, następstwa szkód wodociągowych lub w wyniku akcji ratowniczej
prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
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Pytanie nr 43:
Prosimy o akceptację wyłączenia szkód spowodowanych działaniem wirusa komputerowego,
programu lub kodu zakłócającego pracę programu, całego komputera, sieci, niezależnie od
przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu.
Odpowiedź na pytanie nr 43:
Zamawiający informuje, że ma zastosowanie pkt 20) oraz 21) listy wyłączeń w następującej treści:
20)
powstałych wskutek utraty, uszkodzenia, zniekształcenia lub niedostępności danych lub
oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub
oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej
struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego,
nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych; chyba, że w następstwie wystąpiło inne
zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność
wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
21)
powstałych wskutek wirusów i ataków hackerskich;
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie nr 44:
Prosimy o akceptację wyłączenia szkód w maszynach w wyniku awarii elektrycznych lub
mechanicznych, z zastrzeżeniem limitów odpowiedzialności określonych w SIWZ.
Odpowiedź na pytanie nr 44:
Zamawiający informuje, że szkody spowodowane w maszynach w wyniku awarii elektrycznych lub
mechanicznych zostały wprowadzone do SIWZ w ramach następujących klauzul:
1) Klauzula awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów,
2) Klauzula szkód elektrycznych.
W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych
zapisów.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 45:
Prosimy o akceptację zmiany treści wyłączenia w punkcie 20) z:
„w) powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, chyba że w ich następstwie
wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia”
Na:
„20) powstałe wskutek przerwy lub zakłóceń w dostawie mediów, – w zakresie szkód wyrządzonych
tą przerwą lub ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media”.
Odpowiedź na pytanie nr 45:
Zamawiający informuje, że powyższe wyłączenie znajduje się w punkcie 23) wyłączeń.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści powyższych zapisów.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie nr 46:
Prosimy o akceptację wyłączenia szkód powstałych wskutek prowadzonych robót ziemnych lub
powstałych w związku z prowadzonymi przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego lub na jego
zlecenie w miejscu ubezpieczenia robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem
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budowlanym), na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę, z zastrzeżeniem
zapisów Klauzuli prac budowlanych
Odpowiedź na pytanie nr 46:
Zamawiający informuje, że szkody powstałe wskutek prowadzonych robót ziemnych lub powstałych
w związku z prowadzonymi przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego lub na jego zlecenie
w miejscu ubezpieczenia robotami budowlanymi, w tym te na prowadzenie których wymagane jest
pozwolenie na budowę zostały wprowadzone do SIWZ w ramach Klauzuli prac budowlanych.
W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych
zapisów.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 47:
Prosimy o akceptację wyłączenia szkód powstałych wskutek rozmrożenia rozumianego jako utrata
handlowej przydatności towarów na skutek ich zepsucia w wyniku podwyższenia się temperatury
przechowywania w urządzeniu chłodniczym , z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności wskazanego
w SIWZ i określonych w SIWZ warunków odpowiedzialności.
Odpowiedź na pytanie nr 47:
Zamawiający informuje, że szkody powstałe wskutek rozmrożenia rozumianego jako utrata
handlowej przydatności towarów na skutek ich zepsucia w wyniku podwyższenia się temperatury
przechowywania w urządzeniu chłodniczym zostały wprowadzone do SIWZ w ramach rozszerzenia
opisanego w pkt. 10)
10) Ochroną objęte są szkody powstałe w środkach obrotowych i/lub mieniu osób trzecich
(w tym lekach, krwi, osoczu itp.) przechowywanych w urządzeniach chłodniczych lub
pomieszczeniach klimatyzowanych w wyniku przerwy w działaniu lub wadliwego działania
urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych, które powstaną na skutek zdarzeń objętych
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk.[…]
W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych
zapisów.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 48:
Prosimy o akceptację wyłączenia szkód powstałych wskutek dewastacji i graffiti, z zastrzeżeniem
zapisów Klauzuli dewastacji.
Odpowiedź na pytanie nr 48:
Zamawiający informuje, że szkody powstałe wskutek dewastacji i graffiti zostały wprowadzone do
SIWZ w ramach klauzuli dewastacji.
W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych
zapisów.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 49:
W odniesieniu do szkód mechanicznych w sprzęcie – prosimy o akceptację wyłączenia szkód:
− w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
− w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
− będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
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−

o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia,
obtłuczenia

Odpowiedź na pytanie nr 49:
Zamawiający informuje, że punkt 11) dotyczący szkód będących skutkiem niewłaściwego działania
człowieka przyjmuje następującą treść:
1) Ochroną objęte są szkody będące skutkiem niewłaściwego działania człowieka.
W ramach niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody mechaniczne
w sprzęcie elektronicznym, w urządzeniach, maszynach oraz aparatach medycznych, które
zostały spowodowane:
a) niewłaściwym działaniem człowieka – przez które rozumie się błędy w obsłudze oraz
niewłaściwe użytkowanie sprzętu, nieostrożność, zaniedbanie, świadome i celowe
zniszczenie przez osoby trzecie.
Dane personalne osób, które doprowadziły do szkody w sprzęcie nie będą
przekazywane Ubezpieczycielowi. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania
informacji czy do szkody doszło z winy osoby trzeciej czy pracownika Szpitala (bez
względu na formę zatrudnienia).
b) wadami produkcyjnymi i materiałowymi oraz błędami konstrukcyjnymi pod
warunkiem, że ujawniły się one dopiero po okresie gwarancji;
c) przyczynami eksploatacyjnymi – przez które rozumie się szkody eksploatacyjne
niezawinione przez obsługę i polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu elementów
maszyny, urządzenia lub aparatu medycznego przez takie zjawiska jak np.: wzrost
ciśnienia, eksplozja, implozja, siły odśrodkowe a także przegrzanie i wadliwe
działanie urządzeń zabezpieczających, sterujących, sygnalizacyjno- pomiarowych
itp.
W odniesieniu do przedmiotowego rozszerzenia ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
Uwaga: mają zastosowanie tylko wyłączenia wymienione poniżej. Nie mają zastosowania inne
wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy.
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, które są
związane bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego,
brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych);
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat
naprawczy;
c) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia;
d) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści;
e) w postaci utraty zysku
f) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
g) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
h) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni,
wgniecenia, obtłuczenia
(…)
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację zapisów SIWZ.
Pytanie nr 50:
Prosimy o akceptację wyłączenia szkód wyrządzonych umyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa,
z zastrzeżeniem zapisów Klauzuli reprezentantów.
Odpowiedź na pytanie nr 50:
Zamawiający informuje, że szkody wyrządzone umyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa zostały
wprowadzone do SIWZ w ramach klauzuli reprezentantów.
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W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych
zapisów.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian

Pytanie nr 51:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia działania wysokiej temperatury lub pary,
gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza.
Odpowiedź na pytanie nr 51:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia działania
wysokiej temperatury lub pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie nr 52:
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po
szkodzie, łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do użytku, składowaniem lub utylizacją
w wysokości 10% wartości szkody jednak nie więcej niż 1.000.000 zł w odniesieniu do wszystkich
szkód powstałych w rocznym okresie rozliczeniowym.
Odpowiedź na pytanie nr 52:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla
kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do
użytku, składowaniem lub utylizacją w wysokości 10% wartości szkody jednak nie więcej niż
1.000.000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w rocznym okresie rozliczeniowym.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 53:
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentacji – pkt 6 (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej w wysokości 5%
wartości szkody jednak nie więcej niż 100.000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w
rocznym okresie rozliczeniowym.
Odpowiedź na pytanie nr 53:
Zamawiający informuje, że punkt 6) dotyczący kosztów odtworzenia dokumentacji przyjmuje
następująca treść:
6) Ochroną objęte są koszty odtworzenia dokumentacji (aktów, planów, dokumentów, danych)
uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej. Ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny
poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych
badań i analiz.
(pokrywane w granicach sum ubezpieczenia).
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.
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Pytanie nr 54:
Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód
spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.
Odpowiedź na pytanie nr 54:
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do lamp mają zastosowanie zapisy punktu 15) w
poniższej treści.
15) Lampy elektronowe
Ubezpieczenie lamp elektronowych rozumiane jako rozszerzenie odpowiedzialności Zakładu
Ubezpieczeń na wszystkie ryzyka o szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu lamp
elektronowych.
Odszkodowanie będzie wypłacane w przypadku:
− szkody spowodowanej wskutek działania wody, ognia, przepięć bądź kradzieży
z włamaniem i rabunku w wartości odtworzeniowej;
− szkód spowodowanych wskutek innych ryzyk niż w/w, odszkodowanie będzie
wypłacane w wartości odtworzeniowej pomniejszonej o wskaźnik zużycia określony
w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) lub szczególnych warunkach
ubezpieczenia (SWU) Zakładu Ubezpieczeń z zastrzeżeniem, że wskaźnik ten nie
może przekroczyć 60% wartości nowej (odtworzenia).
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 55:
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
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)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
Lampy laserowe (poza medycyną)
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)
Lampy kineskopowe (poza medycyną)
Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)
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Zmniejszenie odszkodowania
po okresie
miesięczny
użytkowania
współczynnik
6 miesięcy

5,5 %

12 miesięcy

3,0 %

18 miesięcy

2,5 %

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

Rentgeny-lampy anodowe przy częściach
rentgenologicznych (w medycynie )
Inne lampy projektowe (w medycynie)
Lampy pamięciowe (poza medycyną)
Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)
Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz
(w medycynie)
Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)
Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)

Zmniejszenie odszkodowania
po okresie
miesięczny
użytkowania
współczynnik

24 miesiące

2,0 %

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
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie

współczynnik
współczynnik

2
3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne
warunki udzielonej gwarancji.”
Odpowiedź na pytanie nr 55:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
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Pytanie nr 56:
Jądrowy rezonans magnetyczny pkt 16 prosimy o zmianę zapisów SIWZ na następujące
„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 na pytanie nr 56:
Zamawiający informuje, że w odniesieniu do jądrowego rezonansu magnetycznego mają
zastosowanie zapisy punktu 16) w poniższej treści.
16) Jądrowy rezonans magnetyczny
Ubezpieczenie urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego rozumiane jako
rozszerzenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń o szkody w urządzeniach
przeznaczonych do jądrowego rezonansu magnetycznego pod warunkiem zawarcia na te
urządzenia umowy o całkowitej konserwacji.
W odniesieniu do w/w rozszerzenia przyjmuje się, że:
− środki chłodzące takie jak azot, hel oraz inne gazy i substancje chłodzące są
materiałami, które ze względu na swoją funkcję bądź warunki pracy podlegają
okresowej wymianie lub ulegają szybkiemu zużyciu;
− ubezpieczeniem objęte są koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem wyłącznie
w sytuacji kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty
odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie (oblodzenie nie jest uznawane
za szkodę);
− ubezpieczeniem objęte jest dostarczone przez producenta standardowe
oprogramowanie oraz koszty jego wymiany wyłącznie w sytuacji, kiedy pozostają
w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę
w ubezpieczonym sprzęcie pod warunkiem, że uwzględniono te koszty podczas
ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 57:
Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy
o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20% łącznej sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie nr 57:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20%
łącznej sumy ubezpieczenia w Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu
danych do SIWZ.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
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Pytanie nr 58:
Klauzula uznania – prosimy o wykreślenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych.
Odpowiedź na pytanie nr 58:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli uznania z katalogu klauzul
obligatoryjnych.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie nr 59:
Klauzula 72 godzin – prosimy o zmianę zapisu „tego samego rodzaju zdarzenia losowego” na „tego
samego pojedynczego zdarzenia losowego
Odpowiedź na pytanie nr 59:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu „tego samego rodzaju zdarzenia
losowego” na „tego samego pojedynczego zdarzenia losowego” w Klauzuli 72 godzin.
W związku z powyższym Klauzula 72 godzin przyjmuje następującą treść:
Klauzula 72 godzin
Niniejszym uzgadnia się, że wszystkie szkody następujące po sobie w czasie 72 godzin powstałe
w miejscu ubezpieczenia na skutek tego samego pojedynczego zdarzenia losowego,
traktowane są, jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do franszyzy lub udziału własnego w umowie
ubezpieczenia.
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

Pytanie nr 60:
Klauzula braku części zamiennych – prosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź na pytanie nr 60:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przeniesienie Klauzuli braku części zamiennych
do klauzul fakultatywnych.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 61:
W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 zł
na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia albo w innej akceptowalnej przez
Zamawiającego wysokości.
Odpowiedź na pytanie nr 61:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie w Klauzuli braku części
zamiennych limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie nr 62:
Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o dodatkowe, następujące
wyłączenia odpowiedzialności:
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−

−

w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu)
stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Odpowiedź na pytanie nr 62:
Zamawiający informuje, że Klauzula szkód elektrycznych przyjmuje następującą treść:
Klauzula szkód elektrycznych
Niniejszym uzgadnia się, że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody
w ruchomościach oraz instalacjach elektrycznych objętych ubezpieczeniem mienia od wszystkich
ryzyk spowodowane nie zachowaniem właściwych parametrów prądu elektrycznego,
w szczególności takich zdarzeń jak:
a) zanik napięcia jednej lub kilu faz;
b) zwarcie;
c) zmiana napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego lub całkowity zanik
napięcia;
d) wadliwie funkcjonowanie lub nie zadziałanie zabezpieczeń chroniących urządzenia;
e) zamiana częstotliwości prądu elektrycznego;
f) działanie indukcji elektromagnetycznej;
g) przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia;
h) uszkodzenie izolacji;
i) przegrzanie;
j) okopcenie,
k) działanie elektryczności atmosferycznej.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej;
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat
naprawczy;
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na
przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami
i przeglądami);
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.)
i licznikach;
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz
żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym
szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin
i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

Pytanie nr 63:
Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub
o uzupełnienie treści klauzuli o następujące wyłączenia odpowiedzialności:

aparatów

–

prosimy

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
a) powstałe wskutek wad lub usterek istniejących w momencie rozpoczęcia się
odpowiedzialności i znanych ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu, niezależnie od tego, czy
o takich wadach lub defektach wiedział,
b) powstałe w czasie naprawy, remontu, modernizacji i konserwacji dokonywanej przez
zewnętrzne służby techniczne i zakłady naprawcze,
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c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)

powstałe w wyniku przeprowadzanych prób i testów, z wyjątkiem prób dokonywanych
w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi, a także powstałe w wyniku
zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów,
za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub zakład naprawczy z mocy
prawa lub zawartej umowy,
powstałe w wyniku naturalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, starzenia się izolacji;
powyższe wyłączenie dotyczy maszyn lub ich części bezpośrednio uszkodzonych albo
zniszczonych w wyniku wymienionych w zdaniu poprzedzającym przyczyn,
powstałe na skutek eksploatacji wcześniej uszkodzonej i nie naprawionej maszyny,
spowodowane wirusami komputerowymi oraz koszty poniesione w związku z konserwacją,
modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonych maszyn,
ekologiczne polegające na zanieczyszczeniu środowiska w wyniku zaistniałych szkód
w ubezpieczonych maszynach,
utracone korzyści, utratę wartości rynkowej, utratę rynku, utratę przychodu, utratę dochodu,
utratę zysku, zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe
wskutek opóźnienia lub niewypełnienia zobowiązań, utratę kontraktów, rabatów, licencji,
kary umowne, kary pieniężne, grzywny sądowe i administracyjne, podatki, należności
publicznoprawne, opłaty manipulacyjne, odszkodowania o charakterze karnym, koszty
procesów, koszty administracyjne, koszty najmu bądź użycia przedmiotów zastępczych oraz
za szkody pośrednie,
powstałe w danych znajdujących się na nośnikach danych stanowiących integralną część
ubezpieczonych maszyn.”

Odpowiedź na pytanie nr 63:
Zamawiający informuje, że Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub
aparatów przyjmuje następującą treść:
Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody polegające na
awariach lub uszkodzeniach maszyn, urządzeń i aparatów zainstalowanych w miejscu wymienionym
w umowie, zdatnych do użytku i użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, których testy próbne
zostały zakończone z wynikiem pozytywnym.
Za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który
ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub
niesprawność maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdatność do działania.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
a) powstałe wskutek wad lub usterek istniejących w momencie rozpoczęcia się
odpowiedzialności i znanych ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu,
b) powstałe w wyniku przeprowadzanych prób i testów, z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi,
c) za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub zakład
naprawczy z mocy prawa lub zawartej umowy,
d) spowodowane wirusami komputerowymi,
e) ekologiczne polegające na zanieczyszczeniu środowiska w wyniku zaistniałych
szkód w ubezpieczonych maszynach,
f) utracone korzyści, utratę wartości rynkowej, utratę rynku, utratę przychodu, utratę
dochodu, utratę zysku, straty powstałe wskutek opóźnienia lub niewypełnienia
zobowiązań, utratę kontraktów, rabatów, licencji, kary umowne, kary pieniężne,
grzywny
sądowe
i administracyjne,
należności
publicznoprawne,
opłaty
manipulacyjne, odszkodowania o charakterze karnym, koszty procesów.
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.
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Pytanie nr 64:
Klauzula przeoczenia - prosimy o wykreślenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych.
Odpowiedź na pytanie nr 64:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli przeoczenia z katalogu
klauzul obligatoryjnych.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 65:
Klauzula dodatkowych kosztów działalności – prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o następujące
wyłączenia odpowiedzialności:
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio
spowodowane lub zwiększone:
1) szkodą w mieniu, za którą ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie
umowy ubezpieczenia mienia,
2) decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub
odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez
Ubezpieczonego,
3) nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności
w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej,
4) niemożnością ściągnięcia należności w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty
dokumentacji, danych, nośników danych,
5) utratą danych lub nośników danych,
6) karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Ubezpieczony będzie
zobowiązany w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody
w mieniu.”
Odpowiedź na pytanie nr 65:
Zamawiający informuje, że Klauzula dodatkowych kosztów działalności przyjmuje następującą
treść:
Klauzula dodatkowych kosztów działalności
Niniejszym uzgadnia się, że Zakład Ubezpieczeń pokrywa niezbędne i ekonomicznie uzasadnione
zwiększone koszty działalności poniesione przez Ubezpieczonego w celu kontynuowania normalnego
trybu działalności, zaistniałe w związku z przerwą lub zakłóceniem prowadzonej przez
Ubezpieczonego działalności powstałym na skutek zdarzenia losowego objętego ochroną w ramach
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie za poniesione przez Ubezpieczającego dodatkowe
uzasadnione koszty działalności udokumentowane rachunkami, kosztorysami powstałe w okresie
niezbędnym do przywrócenia stanu technicznego sprzed szkody, nie dłuższym niż 6 miesięcy od
daty powstania szkody.
Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń ograniczona jest jedynie do tych kosztów (lub ich części),
które zostałyby poniesione w tym samym okresie, w zwykłych okolicznościach, gdyby nie doszło do
powstania szkody w mieniu.
Brak wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia, ze względu na wysokość zastosowanej
franszyzy, nie ma wpływu na odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na
podstawie niniejszej klauzuli.
Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są w szczególności:
1) koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji;
2) koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń;
3) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń;
4) koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin;
5) koszty poinformowania dostawców i klientów o zmianie lokalizacji.
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Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów dodatkowych powstałych lub zwiększonych
wskutek:
1) braku wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia
dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie, o ile brak powyższych środków nie wynika z
braku wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od zgłoszenia
szkody objętej ubezpieczeniem;
2) decyzji Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej prowadzenia oraz
innowacji i ulepszeń wprowadzanych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia;
3) opóźnienia wznowienia działalności po szkodzie, w wyniku decyzji Ubezpieczającego;
4) szkody w mieniu, za którą ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na
podstawie umowy ubezpieczenia mienia.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów:
1) które nie są związane z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością np. związane
z inwestycjami, spekulacji giełdowych, handlu nieruchomościami,
2) poniesionych w związku z ustaleniem szkody, kosztów poniesionych na zakup nowego
mienia, kosztów związanych z ograniczeniem zatrudnienia,
3) które pozostają w bezpośrednim związku z usunięciem szkody w mieniu.
4) poniesionych za zapłatę kar, grzywien i odszkodowań, do których zapłaty
Ubezpieczony będzie zobowiązany w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań
na skutek zaistniałej szkody w mieniu.
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Franszyza redukcyjna: 3 dni
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.
Pytanie nr 66:
Klauzula stałych kosztów działalności – prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o następujące
wyłączenia odpowiedzialności:
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio
spowodowane lub zwiększone:
1) szkodą w mieniu, za którą ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie
umowy ubezpieczenia mienia,
2) decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub
odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez
Ubezpieczonego,
3) nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności w
celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej,
4) niemożnością ściągnięcia należności w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty
dokumentacji, danych, nośników danych,
5) utratą danych lub nośników danych,
6) karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Ubezpieczony będzie
zobowiązany w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w
mieniu.”
Odpowiedź na pytanie nr 66:
Zamawiający informuje, że Klauzula stałych kosztów działalności przyjmuje następującą treść:
Klauzula stałych kosztów działalności
1. Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty
stałe działalności, które Ubezpieczający poniósł w czasie przerwy działalności w miejscu
ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, w wyniku wystąpienia szkody
spowodowanej ubezpieczonym zdarzeniem losowym.
2. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty wskazane w ust. 1 wyłącznie pod
warunkiem, że szkoda w ubezpieczonym mieniu, objęta jest zakresem ubezpieczenia mienia
od wszystkich ryzyk, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.
3. Przez użyte w treści klauzuli określenia należy rozumieć:
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1) Koszty stałe działalności – związane z prowadzoną działalnością wydatki, które nie zależą
od wielkości zakupów, produkcji lub sprzedaży, które mogłyby być pokryte przez
Ubezpieczającego przy niezakłóconym przebiegu działalności poniesione na:
a) opłaty dzierżawne, czynsze oraz opłaty za pobór energii elektrycznej, cieplnej, wody
i gazu związane z ubezpieczonym budynkiem lub lokalem, w którym powstała
szkoda;
b) podstawowe wynagrodzenie pracowników z tytułu umów o pracę;
c) odsetki rat kredytów, pożyczek i rat leasingowych.
2) Okres odszkodowawczy – okres trwający od dnia wystąpienia szkody powodującej
przerwanie działalności Ubezpieczającego do dnia przywrócenia mienia do stanu
pierwotnego i zaistnienia technicznych możliwości prowadzenia działalności w zakresie
sprzed szkody, nie dłuższej jednak niż 6 miesięcy.
4. W ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1) kosztów stałych działalności ponoszonych przez Ubezpieczającego w związku z:
a) brakiem wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia
dotkniętego szkodą w jak najkrótszym czasie, o ile brak powyższych środków nie
wynika z braku wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od
zgłoszenia szkody objętej ubezpieczeniem;
b) decyzjami Ubezpieczającego o zmianie rodzaju działalności lub miejsca jej
prowadzenia oraz innowacjami i ulepszeniami wprowadzanymi w trakcie odbudowy
zniszczonego mienia;
c) opóźnieniem
wznowienia
działalności
po
szkodzie,
w wyniku
decyzji
Ubezpieczającego;
d) szkodą w mieniu, za którą ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na
podstawie umowy ubezpieczenia mienia.
2) premii, dodatków specjalnych do wynagrodzeń,
3) kar, grzywien i odszkodowań do których zapłaty Ubezpieczony będzie
zobowiązany w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań na skutek
zaistniałej szkody w mieniu.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

Pytanie nr 67:
Wnioskujemy o ubezpieczenie biurowego sprzętu elektronicznego oraz sprzętu elektronicznego
medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wraz ze stosownymi klauzulami,
gdzie jest zapewniony szeroki zakres ochrony adekwatny do tego rodzaju mienia oraz sporządzenie
wykazu takiego sprzętu (nazwa sprzętu, rok produkcji, wartość jednostkowa),
Odpowiedź na pytanie nr 67:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ubezpieczenie biurowego sprzętu
elektronicznego oraz sprzętu elektronicznego medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego wraz ze stosownymi klauzulami.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie nr 68:
Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego i medycznego:
a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu,
b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczanego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu
gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej)
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Odpowiedź na pytanie nr 68:
Ad. a)
Zamawiający informuje, że zgodnie informacjami zawartymi w Załączniku nr 2 – „Informacje do
oceny ryzyka” na stronie nr 26 w pkt. 7 Informacji dodatkowych Szpital posiada umowy
o konserwację ubezpieczanego sprzętu elektronicznego.
Zamawiający informuje, że ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu medycznego.
Ad. b)
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34.

Pytanie nr 69:
Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu w odniesieniu do sprzętu elektronicznego
i sprzętu medycznego (w przypadku braku zgody na oddzielne ubezpieczenie całości sprzętu
elektronicznego i medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego):
”Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony
lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny
system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń
w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub
akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy
wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych
(odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”.
Odpowiedź na pytanie nr 69:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia w odniesieniu do sprzętu
elektronicznego i sprzętu medycznego w powyższej treści:
39) spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny (w
odniesieniu do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego), jeżeli system ten nie został
wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę
i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić
niezależne alarmy optyczne lub akustyczne.
Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga
stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych
(odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

Pytanie nr 70:
Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie w wysokości:
a)
10 000,00 zł w odniesieniu do tomografów komputerowych, urządzeń jądrowych rezonansu
magnetycznego, akceleratorów (o ile takie urządzenia są na wyposażeniu Szpitala),
b)
1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałego sprzętu elektronicznego i medycznego,
c)
1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałych składników mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 70:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej
szkodzie.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
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Pytanie nr 71:
Prosimy o podanie informacji jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i osocza) są
przechowywane w urządzeniach chłodniczych.
Odpowiedź na pytanie nr 71:
Zamawiający informuje, że w urządzeniach chłodniczych są przechowywane tylko: leki, krew
i osocze.

Pytanie nr 72:
Prosimy o podanie informacji na temat urządzeń chłodniczych w których są przechowywane środki
obrotowe, informacji na temat urządzeń podtrzymujących napięcie, monitorujących temperaturę
jakie są zamontowane przy urządzeniach chłodniczych.
Odpowiedź na pytanie nr 72:
Zamawiający podaje poniżej informacje, które zostały zawarte w Załączniku nr 2 – „Informacje do
oceny ryzyka” na stronie nr 26 i 27 w pkt. 10 Informacji dodatkowych.
10. Prosimy o dodatkowe informacje na temat urządzeń chłodniczych:
a) czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania
leków? Jeśli tak to ile ich jest ?
Tak - 3
b) W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/
pomieszczeniach chłodniczych?
Czujki temperatury Efento
c)

Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście
temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?
System powiadomień o wzroście temperatury na telefon

d) Czy Ubezpieczający
klimatyzacyjnych?
Tak

prowadzi

systematyczny

serwis

urządzeń

chłodniczych/

e) Czy w razie przerwy w dostawie prądu istnieje możliwość zasilania z alternatywnego
źródła zasilania (np. z agregatów prądotwórczych, niezależnej energetycznej linii
zasilającej)?
Tak agregat

Pytanie nr 73:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych naporem śniegu lub lodu,
gradem lub deszczem nawalnym, jeżeli do powstania szkody doszło skutek złego stanu
technicznego dachu, rynien i rur spustowych (pkt. 9).
Odpowiedź na pytanie nr 73:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód
spowodowanych naporem śniegu lub lodu, gradem lub deszczem nawalnym, jeżeli do powstania
szkody doszło skutek złego stanu technicznego dachu, rynien i rur spustowych (pkt. 9)
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
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Pytanie nr 74:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód będących skutkiem niewłaściwego działania
człowieka (pkt 11).
Odpowiedź na pytanie nr 74:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód
będących skutkiem niewłaściwego działania człowieka (pkt. 11).
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 75:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia o casco sprzętu przenośnego oraz
sprzętu trwale zamontowanego w pojazdach (pkt 12).
Odpowiedź na pytanie nr 75:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia
o casco sprzętu przenośnego oraz sprzętu trwale zamontowanego w pojazdach (pkt 12.).
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 76:
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia obligatoryjnych klauzul:
1. Klauzuli uznania,
2. Klauzuli zniesienia zasady proporcji,
3. Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych,
4. Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,
5. Klauzuli zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, w przypadku braku zgody na wyłączenie,
prośba o podanie stanu zabezpieczeń przeciwprzepięciowych,
6. Klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów,
7. Klauzula przeoczenia
8. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

Odpowiedź na pytanie nr 76:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ww.
obligatoryjnych klauzul.
W odniesieniu do Klauzuli zabezpieczeń przeciwprzepięciowych Zamawiający informuje, że stan
zabezpieczeń przeciwprzepięciowych jest dobry.
Ponadto Zamawiający podaje poniżej informacje, które zostały zawarte w Załączniku nr 2 –
„Informacje do oceny ryzyka” na stronie nr 26 pkt. 8 i 9 Informacji dodatkowych
1. Czy ubezpieczany sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające
przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami?
Tak
2. Czy urządzenia zabezpieczające są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami
producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych?
Tak
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Pytanie nr 77:
Prosimy o wykreślenie obligatoryjnej Klauzuli wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny
w przypadku szkody całkowitej.
Odpowiedź na pytanie nr 77:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie obligatoryjnej Klauzuli wypłaty
odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody całkowitej.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 78:
Prosimy o wykreślenie obligatoryjnej Klauzuli wypłaty odszkodowania za sprzęt elektroniczny
w przypadku szkody częściowej.
Odpowiedź na pytanie nr 78:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie obligatoryjnej Klauzuli wypłaty
odszkodowania za sprzęt elektroniczny w przypadku szkody częściowej.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie nr 79:
Prosimy o wyrażenia zgody na włączenie „Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne” w
brzmieniu:
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że 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 sterowania i obsługi takich urządzeń.
− wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź
kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod,
programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci
komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby
czasowe i logiczne”.
Lub
a) potwierdzenie, ze intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochrona ubezpieczeniowa szkód, o których
mowa w powyższej „klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne”
Odpowiedź na pytanie nr 79:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na
odpowiedzialności wprowadza się poniższe zapisy:

modyfikację
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SIWZ.

Pod

listą

wyłączeń

Wyłączenie ryzyk cybernetycznych
Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym
zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe 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. Przy czym za:
− dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do
komunikacji,
interpretacji
lub
przetwarzania
za
pomocą
elektronicznych
i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie
sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do
przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
− wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź
kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod,
programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci
komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby
czasowe i logiczne”.
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.
CZĘŚĆ II
Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” – Obowiązkowe ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Pytanie nr 80:
Prosimy o wykreślenie klauzuli jurysdykcji, klauzuli
w ubezpieczeniu OC, klauzuli przekształceniowej.

informacji,

klauzuli

terminu

oględzin

Odpowiedź na pytanie nr 80:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli jurysdykcji, klauzuli
informacji, klauzuli terminu oględzin w ubezpieczeniu OC, klauzuli przekształceniowej.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 81:
W przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli informacji prosimy o dopisanie słów: „pod
warunkiem uzyskania zgody poszkodowanego na powyższe”
Odpowiedź na pytanie nr 81:
Zamawiający informuje, że Klauzula informacji przyjmuje następująca treść:
Klauzula informacji
Niniejszym ugadania się, że Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do każdorazowego, niezwłocznego
informowania Ubezpieczającego o:
− roszczeniu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą, jakie wpłynie bezpośrednio do Zakładu ubezpieczeń;
− przed wydaniem decyzji o zamiarze zawarcia ugody z poszkodowanym, uznania roszczenia
oraz o dokonanych wypłatach zadośćuczynienia i/lub odszkodowania Zakład ubezpieczeń
każdorazowo przekaże Ubezpieczającemu kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub
zadośćuczynienia;
pod warunkiem uzyskania zgody poszkodowanego na powyższe.
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.
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Pytanie nr 82:
W przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli przekształceniowej prosimy o informację
o planowanych w okresie ubezpieczenia przekształceniach szpitala.
Odpowiedź na pytanie nr 82:
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie jest planowane przekształcenie szpitala, czego nie
można wykluczyć w przyszłości.

Załącznik
nr
1
„Opis
przedmiotu
zamówienia”Dobrowolne
ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej nie związanej z prowadzoną działalnością leczniczą.
Pytanie nr 83:
Prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów:
„Ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody spowodowane
wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi
odpowiedzialność
jedynie
do
reprezentantów
Ubezpieczającego.
Za
reprezentantów
Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi
przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem.”
Odpowiedź na pytanie nr 83:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z przedmiotu i zakresu
ubezpieczenia następujących zapisów:
„Ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody spowodowane
wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi
odpowiedzialność
jedynie
do
reprezentantów
Ubezpieczającego.
Za
reprezentantów
Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi
przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem.”
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 84:
Prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego następujących zapisów: „i/lub czystą
stratę finansową”
Odpowiedź na pytanie nr 84:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z
ubezpieczeniowego następujących zapisów: „i/lub czystą stratę finansową”.

definicji

wypadku

Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 85:
W przypadku wyrażenia zgody na powyższe prosimy również o wykreślenie poniższych zapisów:
Czyste straty finansowe
Za czyste straty finansowe uważa się szkody będące uszczerbkiem majątkowym nie stanowiącym
szkody na osobie lub szkody w mieniu.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
− powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
− wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych,
prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
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−

wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku
udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
− przekroczenia ustalonych kosztorysów;
− wynikające z działalności reklamowej;
− powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania
informatycznego;
− wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu
komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się,
− wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy
publicznej,
− związane ze stosunkiem pracy,
− wynikające z niedotrzymania terminów,.
Rozszerzenie nie dotyczy działalności medycznej oraz odpowiedzialności cywilnej za produkt.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie nr 85 :
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie definicji czystej straty finansowej.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie nr 86:
Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody administracyjne nie dotyczy rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia o ubezpieczenia OC członków zarządu/władz szpitala (tzw. D&O) ?
Odpowiedź na pytanie nr 86:
Zamawiający potwierdza, że OC za szkody administracyjne nie dotyczy rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia o ubezpieczenia OC członków zarządu/władz szpitala (tzw. D&O.

Pytanie nr 87:
Prosimy o informację nt. wykorzystania lądowiska śmigłowców:
- czy na terenie lądowiska stale rezyduje śmigłowiec?
- ile operacji lotniczych przez które rozumiemy starty i lądowania wystąpiło w roku 2018, 2019 i
2020 (prosimy o poddanie oddzielnych danych)
- kto może korzystać z lądowiska – czy to tylko śmigłowce LPR?
Odpowiedź na pytanie nr 87 :
Zamawiający udziela poniższych informacji:
- czy na terenie lądowiska stale rezyduje śmigłowiec?
Odpowiedź: Nie
- ile operacji lotniczych przez które rozumiemy starty i lądowania wystąpiło w roku 2018, 2019 i
2020 (prosimy o poddanie oddzielnych danych)
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich informacji. Śmigłowiec ląduje w momencie
przywiezienia pacjenta z innego szpitala lub z wypadku, czasami ląduje i czeka na karetkę z
pacjentem np. z wypadku by przewieźć go do innego szpitala.
- kto może korzystać z lądowiska – czy to tylko śmigłowce LPR?
Odpowiedź: Tylko śmigłowce LPR

Pytanie nr 88:
Prosimy o zmianę zakresu terytorialnego ubezpieczenia na następujący:
Zakres terytorialny ubezpieczenia
Teren Polski oraz teren całego świata za wyjątkiem USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii,
w odniesieniu do szkód związanych z podróżami służbowymi pracowników

Strona 32 z 44

Odpowiedź na pytanie nr 88:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu terytorialnego. Punkt dotyczący zakresu
terytorialnego ubezpieczenia przyjmuje następującą treść:


Zakres terytorialny ubezpieczenia
Teren Polski oraz teren całego świata za wyjątkiem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii
w odniesieniu do szkód związanych z podróżami służbowymi pracowników.

W związku z powyższym pkt 5) Rozszerzeń zakresu ubezpieczenia przyjmuje następującą treść:
5) OC podczas podróży służbowych pracowników
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników.
Zakres terytorialny: cały świat z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

Pytanie nr 89:
Prosimy o zmianę zakresu OC podczas podróży służbowych pracowników na następujący:
Jest:
5. OC podczas podróży służbowych pracowników
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników.
Zakres terytorialny: cały świat z wyłączeniem USA, Kanady
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
Zmiana na:
5. OC podczas zagranicznych delegacji służbowych pracowników
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas zagranicznych delegacji
pracowników.
Zakres terytorialny: cały świat z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej

służbowych

Odpowiedź na pytanie nr 89:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 88
Pytanie nr 90:
Odnośnie punktu 10) OC za szkody zalaniowe prosimy o wykreślenie następujących zapisów:
Ochrona obejmuje także:
− szkody powstałe na skutek systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy
z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
i klimatyzacyjnych;
− szkody powstałe na skutek zalania z jakiejkolwiek przyczyny, w tym wodą wskutek opadów
atmosferycznych lub topniejącego śniegu poprzez nieszczelności dachu, stolarki okiennej,
spoin i złączy ścian zewnętrznych, awarii pionów kanalizacyjnych, wodociągowych,
centralnego ogrzewania lub innej instalacji technicznej.
Odpowiedź na pytanie nr 90:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie w/w zapisów.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
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Pytanie nr 91:
Odnośnie punktu 10) OC za szkody zalaniowe prosimy o dopisanie iż chodzi o ustawową
odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego
Odpowiedź na pytanie nr 91:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ i informuje, że pkt dotyczący OC za szkody
zalaniowe przyjmuje następującą treść:
10) OC za szkody zalaniowe
Ustawowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody powstałe
w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji instalacji i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych (także kanalizacji deszczowej), klimatyzacyjnych i centralnego
ogrzewania oraz związanych z dostarczeniem i przetwarzaniem energii elektrycznej
(w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w instalacjach wod.-kan.).
Ochrona obejmuje także:
− szkody powstałe na skutek systematycznego wydostawania się wody lub innych
cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania i klimatyzacyjnych;
− szkody powstałe na skutek zalania z jakiejkolwiek przyczyny, w tym wodą wskutek
opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu poprzez nieszczelności dachu,
stolarki okiennej, spoin i złączy ścian zewnętrznych, awarii pionów kanalizacyjnych,
wodociągowych, centralnego ogrzewania lub innej instalacji technicznej.
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.
Pytanie nr 92:
Ile jest miejsc na parkingu strzeżonym? Jak parking jest zabezpieczony?
Odpowiedź na pytanie nr 92:
Zamawiający informuje, że posiada parking płatny, ale niestrzeżony.
Jednocześnie wprowadzone zostają zmiany zapisów SIWZ:
13)
OC parkingu niestrzeżonego
Odpowiedzialność za szkody związane z prowadzeniem przez Zamawiającego niestrzeżonego
parkingu.
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację SIWZ.

Pytanie nr 93:
W związku z zapisem: OC za szkody powstałe po wykonaniu pracy albo usługi prosimy o wskazanie
jakie prace bądź usługi i na jakim mieniu wykonuje ubezpieczony?
Odpowiedź na pytanie nr 93:
Zamawiający świadczy usługi sterylizacyjne, gastronomiczne.

Pytanie nr 94:
Prosimy o informację czy w ramach OC imprez (pkt 12) ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować
również pokazy sztucznych ogni.
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Odpowiedź na pytanie nr 94:
Zamawiający informuje, że w ramach OC imprez ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pokazów
sztucznych ogni.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 95:
Odnośnie punktu 14) OC za szkody w mieniu pacjentów prosimy o dopisanie iż chodzi o ustawową
odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego.
Odpowiedź na pytanie nr 95:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych zapisów.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 96:
Prosimy o zmianę kosztów pokrywanych w ramach sumy gwarancyjnej na następującą treść:
Koszty pokrywane w graniach sumy gwarancyjnej
a) zastosowania wszelkich dostępnych środków podjętych przez ubezpieczonego po
zajściu wypadku ubezpieczeniowego mających na celu zapobieżenie powstaniu
bezpośrednio grożącej szkodzie lub zwiększeniu się szkody, choćby okazały się
bezskuteczne, jeżeli były celowe
b) wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z ubezpieczycielem w
celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
c) obrony sądowej w postępowaniu cywilnym prowadzonym w porozumieniu z
ubezpieczycielem z udziałem ubezpieczającego (ubezpieczonego) jako strony
pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną
ubezpieczeniową,
d) obrony sądowej w postępowaniu karnym, jeśli prowadzone postępowanie związane jest
z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczyciel zażądał
powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów
e) postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz koszty
opłat administracyjnych, jeżeli ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych
kosztów
Odpowiedź na pytanie nr 96:
Zamawiający informuje, że punkt dotyczący kosztów pokrywanych w graniach sumy gwarancyjnej
przyjmuje następującą treść:


Koszty pokrywane w graniach sumy gwarancyjnej
a) zastosowania wszelkich dostępnych środków podjętych przez ubezpieczonego
mających na celu zapobieżenia powstaniu bezpośrednio grożącej szkodzie lub
zwiększeniu się szkody, choćby okazały się bezskuteczne, jeżeli były celowe;
b) wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z ubezpieczycielem
w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
c) obrony
sądowej
w
postępowaniu
cywilnym
z
udziałem
ubezpieczającego
(ubezpieczonego) jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie
szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, pod warunkiem poinformowania
Ubezpieczyciela o toczącym się postepowaniu;
d) obrony sądowej w postępowaniu karnym, jeśli prowadzone postępowanie związane jest
z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, pod warunkiem poinformowania
Ubezpieczyciela o toczącym się postepowaniu;
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e) postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz koszty
opłat administracyjnych.
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

Pytanie nr 97:
Prosimy o wykreślenie klauzuli jurysdykcji, klauzuli terminu oględzin w ubezpieczeniu OC, klauzuli
przekształceniowej.
Odpowiedź na pytanie nr 97:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli jurysdykcji, klauzuli
terminu oględzin w ubezpieczeniu OC, klauzuli przekształceniowej.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 98:
W przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli przekształceniowej prosimy o informację
o planowanych w okresie ubezpieczenia przekształceniach szpitala.
Odpowiedź na pytanie nr 98:
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie jest planowane przekształcenie szpitala, czego nie
można wykluczyć w przyszłości.

Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”Dobrowolne ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością leczniczą.
Pytanie nr 99:
Prosimy o informację czy Zamawiający wykonuje zabiegi i operacje w zakresie chirurgii plastycznej
w celach estetycznych lub zabiegi kosmetyczne, które nie są udzielane w przypadkach będących
następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia i czy takie zabiegi
mają być objęte ochroną ubezpieczeniową
Odpowiedź na pytanie nr 99:
Zamawiający informuje, że nie wykonuje zabiegów i operacji w zakresie chirurgii plastycznej
w celach estetycznych lub zabiegów kosmetycznych, które nie są udzielane w przypadkach
będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.
Zgodnie z listą „Rozszerzeń zakresu ubezpieczenia” tego rodzaju zabiegi nie są objęte ochroną
ubezpieczeniową.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 100:
Prosimy o potwierdzenie iż ochroną ubezpieczeniową nie mają być objęte szkody, o których jest
mowa w § 2 ust. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729)
Odpowiedź na pytanie nr 100:
Zamawiający informuje, że Wykonawca powołał się na nieaktualne rozporządzenie Ministra
Finansów.
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Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zostało wydane 29
kwietnia 2019 roku.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt 6) tej części zamówienia zakres
ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie nadwyżkowe w następującej treści:
Odpowiedzialność za szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy
gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody,
wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z
tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy
gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
Zamawiający zatem oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w takim samym zakresie, jaki wynika z
treści ww. Rozporządzenia Ministra Finansów.

Pytanie nr 101:
Prosimy o wykreślenie punktu d) OC działania promieni jonizujących
Odpowiedź na pytanie nr 101:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie punktu d) OC działania promieni
jonizujących.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 102:
W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o zmianę punktu d) OC działania
promieni jonizujących na następującą treść:
OC działania promieni jonizujących
Odpowiedzialność za szkody wynikające z działania promieni jonizujących, laserowych,
maserowych, energii jądrowej, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz skażenia
radioaktywnego wywołanego awarią lub uszkodzeniem urządzeń medycznych, z zastrzeżeniem
należytego zabezpieczenia pod warunkiem że oddziaływanie powstało w następstwie
wykonywania zawodu niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
Odpowiedź na pytanie nr 102:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisów OC działania promieni jonizujących.
W związku z powyższym pkt. 4) OC działania promieni jonizujących przyjmuje następującą treść:
4) OC działania promieni jonizujących
Odpowiedzialność za szkody wynikające z działania promieni jonizujących, laserowych,
maserowych, energii jądrowej, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego oraz
skażenia radioaktywnego wywołanego awarią lub uszkodzeniem urządzeń medycznych, pod
warunkiem, że oddziaływanie powstało w następstwie wykonywania zawodu niezgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie normami.
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.
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Pytanie nr 103:
Prosimy o wykreślenie całego punktu 5) OC za naruszenie praw pacjenta związane ze szkodą
osobową
Odpowiedzialność ustawowa osób objętych ubezpieczeniem za naruszenie wybranych praw
pacjenta zgodnie z art. 448 KC
Przez wybrane prawa pacjenta rozumie się:
1) prawo do informacji o stanie zdrowia,
2) prawo do zachowania tajemnicy,
3) prawo do poszanowania godności i intymności,
4) prawo do zgłaszania sprzeciwu odnośnie opinii lub orzeczenia lekarza,
5) prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
6) prawo do opieki duszpasterskiej.
Zakres praw pacjenta wskazanych w ust. 2 rozumiany jest zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 6
listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2011, Nr 113, poz. 660,
z późn. zm.).
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
Odpowiedź na pytanie nr 103:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie całego punktu 5) OC za naruszenie
praw pacjenta związane ze szkodą osobową.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
Pytanie nr 104:
W przypadku braku zgody na wykreślenie prosimy o zmianę zapisu:
OC za naruszenie praw pacjenta związane ze szkodą osobową
Odpowiedzialność ustawowa osób objętych ubezpieczeniem za naruszenie wybranych praw
pacjenta zgodnie z art. 448 KC
Przez wybrane prawa pacjenta rozumie się:
1)
prawo do informacji o stanie zdrowia,
2)
prawo do zachowania tajemnicy,
3)
prawo do poszanowania godności i intymności,
4)
prawo do zgłaszania sprzeciwu odnośnie opinii lub orzeczenia lekarza,
5)
prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
6)
prawo do opieki duszpasterskiej.
Zakres praw pacjenta wskazanych w ust. 2 rozumiany jest zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 6
listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2011, Nr 113, poz. 660, z
późn. zm.). Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
na poniższy zapis:
OC za naruszenie praw pacjenta
Odpowiedzialność za szkody osobowe wynikające z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania
tajemnicy lekarskiej.
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
Odpowiedź na pytanie nr 104:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisów OC za naruszenie praw pacjenta.
W związku z powyższym pkt. 5) OC za naruszenie praw pacjenta przyjmuje następującą treść:
5) OC za naruszenie praw pacjenta
Odpowiedzialność za szkody osobowe wynikające z naruszenia praw pacjenta lub
niedochowania tajemnicy lekarskiej.
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Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację (zmiany) zapisów SIWZ.

Pytanie nr 105:
Prosimy o wykreślenie klauzuli jurysdykcji, klauzuli terminu oględzin w ubezpieczeniu OC, klauzuli
przekształceniowej, klauzuli informacji.
Odpowiedź na pytanie nr 105:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli jurysdykcji, klauzuli
terminu oględzin w ubezpieczeniu OC, klauzuli przekształceniowej, klauzuli informacji.
Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 106:
W przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli przekształceniowej prosimy o informację o
planowanych w okresie ubezpieczenia przekształceniach szpitala.
Odpowiedź na pytanie nr 106:
Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie jest planowane przekształcenie szpitala, czego nie
można wykluczyć w przyszłości.

Pytanie nr 107:
W przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli informacji prosimy o dopisanie słów: „pod
warunkiem uzyskania zgody poszkodowanego na powyższe”
Odpowiedź na pytanie nr 107:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 81.

Pytanie nr 108:
Prosimy o wykreślenie poniższych wyłączeń z zakresu ubezpieczeń z Dobrowolnego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością leczniczą oraz potwierdzenie, że
jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela
to mają one zastosowanie.
Wyłączenia zakresu ubezpieczenia
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1)
wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w
okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
2)
polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
3)
polegających na zapłacie kar umownych;
4)
powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także
aktów terroru.
Odpowiedź na pytanie nr 108:
Zamawiający informuje, że treść SIWZ w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC związanego z
prowadzoną działalnością leczniczą nie obejmuje ww. wyłączeń odpowiedzialności.
Zamawiający jednocześnie potwierdza, że obowiązują wyłączenia wykonawcy w zakresie, w jakim
dany zakres nie został włączony do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
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Pytanie nr 109:
OC przeniesienia chorób zakaźnych pkt 2 – prosimy o zmianę treści na poniższą:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych
(OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych) otrzymuje brzmienie:
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za
zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia
o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania
umowy ubezpieczony wiedział;
3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii
gąbczastych oraz HIV;
4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży w tym makijażu permanentnego;
5) powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz
jego mutacjami.
Odpowiedź na pytanie nr 109:
Zamawiający informuje, że rozszerzenie OC przeniesienia chorób zakaźnych przyjmuje następującą
treść:
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane
przeniesieniem chorób zakaźnych.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy
ubezpieczony wiedział;
3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii
gąbczastych
Limit odpowiedzialności: do wysokości sumy gwarancyjnej
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację zapisów SIWZ.

Pytanie nr 110:
Prosimy o informację czy pobieranie, przechowywanie i przetaczanie odbywa się jedynie na
potrzeby własne, czy w szpitalu jest prowadzony bank krwi albo komórek macierzystych albo
nasienia;
Odpowiedź na pytanie nr 110:
Zamawiający informuje, że pobieranie, przechowywanie i przetaczanie krwi odbywa się jedynie na
potrzeby własne. W szpitalu nie jest prowadzony bank krwi albo komórek macierzystych lub
nasienia.
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Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych (obowiązkowe i dobrowolne)
Pytanie nr 111:
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 na pytanie nr 111:
Zamawiający informuje, że w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 28.03.2020r.
Zamawiający otrzymał polecenie prowadzenia opieki nad pacjentami kierowanymi na pobyt w
izolatoriach.
Izolatorium znajduje się na terenie MOSiR w Łomży (została zawarta umowa najmu powierzchni na
prowadzenie izolatorium pomiędzy Zamawiającym a MOSiR).
Pytanie nr 112:
Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje
pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?
Odpowiedź na pytanie nr 112:
Zgodnie z decyzją Wojewody Zamawiający wyznaczył tylko tzw. oddziały covidowe oraz na
oddziałach nie-covidowych Zamawiający ma zabezpieczone łóżka dla pacjentów z Covid-19.

Pytanie nr 113:
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 na pytanie nr 113:
Zamawiający informuje, że na powyższe pytanie odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym
czasie z uwagi na konieczność zgromadzenia danych statystycznych. Przewidujemy, że odpowiedź
zostanie przesłana w poniedziałek 7.12.2020r.

Pytanie nr 114:
Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2
/Covid-19?
Jeżeli TAK:
- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
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- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż
występowanie objawów.
Odpowiedź na pytanie nr 114:
Zamawiający informuje, że na powyższe pytanie odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym
czasie z uwagi na konieczność zgromadzenia danych statystycznych. Przewidujemy, że odpowiedź
zostanie przesłana w poniedziałek 7.12.2020r.

Pytanie nr 115:
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 na pytanie nr 115:
Zamawiający informuje, że część zabiegów została przesunięta na inny termin, jednak nie jest w
stanie wskazać jaki to procent.

Pytanie nr 116:
Czy Klient posiada lub planuje prowadzić izolatoria?
Odpowiedź na pytanie nr 116:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 111.
Pytanie nr 117:
Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywne prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy izolatorium będzie podmiotem leczniczym lub będzie jednostką podmiotu leczniczego?
A. Tak – będzie wykonywało działalność jako podmiot leczniczy . Proszę podać nazwę, adres
siedziby i Regon podmiotu leczniczego
B. Tak - będzie wykonywało działalność jako jednostka podmiotu leczniczego. Proszę podać jakiego
(nazwę, adres
siedziby i regon podmiotu leczniczego)
B. Nie - nie będzie wykonywało działalności jako podmiot leczniczy / jednostka podmiotu
leczniczego.
2. Ocena ryzyka – Izolatorium
A. Jakie są kryteria medyczne przyjęcia pacjenta do izolatorium?
B. .Jaka jest przewidywana maksymalna liczba łóżek w izolatorium?
C. Czy będzie na miejscu nadzór medyczny (lekarz, pielęgniarka, ratownik; jeśli tak to czy
całodobowo).
D. Jakie kryteria pogorszenia staniu zdrowia izolowanego kwalifikują go do przewiezienia do
szpitala jednoimiennego, a jakie do wypisu z izolatorium do domu lub kwarantanny domowej?
E. Jaki jest przewidywany czas działania izolatorium?
F. Jaka jest przewidywana liczba osób poddanych izolacji w izolatorium w skali jednego miesiąca
działalności?
G. Czy izolatorium jest jednostką szpitala jednoimiennego? ( tak – patrz pkt.1, ppkt. A)
H. W przypadku, gdy izolatorium nie jest jednostką szpitala jednoimiennego, to czy jest ustalony/
będzie ustalony
szpital/szpitale, do których transportuje się pacjentów w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia
izolowanego?
I. Czy podmiot ma wdrożone procedury medyczne związane z prowadzeniem izolatorium:
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•procedura ochrony osobistej,
•zasady postępowania z pacjentami z chorobami zakaźnymi,
•zasady dekontaminacji pomieszczeń i pościeli,
•inne (proszę wymienić jakie)?
J. Czy wdrożona jest procedura informowania o przypadkach podejrzenia zakażeń w innych
podmiotach medycznych, w których pracuje personel izolatorium?
Odpowiedź na pytanie nr 117:
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Ad. 1
Zamawiający informuje, że izolatorium działa na mocy polecenia Wojewody
Ad. 2
A: Do izolatorium kierowani są chorzy, którzy nie wymagają hospitalizacji szpitalnej oraz nie mają
gdzie odbyć kwarantanny
B: Liczba łóżek w izolatorium: 16
C: Tak, lekarz dochodzący
D: Pogorszenie stanu zdrowia – przewiezienie do szpitala, zakończenie kwarantanny – wypis z
izolatorium
E: Przewidywany czas działania izolatorium: od odwołania przez wojewodę
F: Średnio 12 osób
G: Izolatorium działa z polecenia wojewody
H: W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenci będą przyjmowani do Szpitala w Łomży
I: Tak, zamawiający ma wdrożone wszystkie procedury
J: Tak, wdrożona jest procedura informowania o przypadkach podejrzenia zakażeń w innych
podmiotach medycznych, w których pracuje personel izolatorium

Pozostałe pytania:
Pytanie nr 118:
W celu dokonania pełnej oceny ryzyka oraz z uwagi na długotrwały (czasem kilka lat, sprawy
sądowe, zgłoszenie szkody po kilku latach od zdarzenia ) proces likwidacji szkód w OC medycznych
i OC niemedycznych prosimy o podanie kwot wszystkich wypłaconych odszkodowań
z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie 2015-2016, również ze zdarzeń mających
miejsce przed 01.01.2012 r., (z uwzględnieniem daty wypłaty odszkodowania a nie tylko daty
zdarzenia),
Odpowiedź na pytanie nr 118:
Zamawiający informuje, że kwoty wszystkich wypłaconych odszkodowań z ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w okresie 2015-2016, również ze zdarzeń mających miejsce przed
01.01.2012 r., (z uwzględnieniem daty wypłaty odszkodowania a nie tylko daty zdarzenia) zostały
przedstawione w Skorygowanym załączniku nr 11 do SIWZ – „Szkodowość”
Powyższa odpowiedź powoduje modyfikację zapisów SIWZ.

Pytanie nr 119:
Prosimy o podanie informacji na temat aktualnych rezerw szkodowych (na 15-11-2020r.) z OC
medycznych, OC niemedycznych, ubezpieczenia mienia (bez ograniczenia się tylko do roszczeń
zaistniałych po 01-01-2012 r.).
Odpowiedź na pytanie nr 119:
Zamawiający informuje, że zaktualizowane dane w tym zakresie zostaną przekazane w najbliższym
czasie. Zamawiający przewiduje, że będzie to poniedziałek 07.12.2020r.

Strona 43 z 44

Pytanie nr 120:
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 10.12.2020r.
Odpowiedź na pytanie nr 120:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Wrocław, 04.12.2020r.

Karolina Kozorys
Broker ubezpieczeniowy
Brokers Union Sp. z o.o.
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