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Wrocław, 25.08.2021 r. 

 

 

Do uczestników  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługę ubezpieczenia Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w 

Bartoszycach 

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA SWZ  NR 135/2021/BARTOSZYCE 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania 

do SWZ zadane przez wykonawców: 

 

 
1. Prosimy o podanie łącznej wartości endoskopów lub wprowadzenie limitu w 

wysokości 100.000 zł,- na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w 
okresie ubezpieczenia, oraz akceptacje treści klauzuli : 

Klauzula endoskopów 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje; 

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz 

urządzenia do terapii dożylnej, eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej; 

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do 

endoskopii oraz do terapii dożylnej przy spełnieniu następujących warunków: 

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do 

utrzymania urządzenia w należytym stanie, 

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód 

endoskopu nie jest załamany w zgięciu, 

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania 

i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania; 

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, 

ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia; 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż akceptowalna treść klauzuli została już 

wprowadzona w zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację ani na wprowadzenie limitu. 

 
2. Ustanowienie limitu dla klauzul: 
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„klauzuli technologicznej” – propozycja 100.000 zł,- na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia; 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

„Klauzuli zastąpienia i części zamiennych” - propozycja 100.000 zł,- na jeden i wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia; 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł na jeden i 

wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. 

 

3. Potwierdzenia, że koszty o których mowa w „Klauzuli zastąpienia i części 
zamiennych” podlegają pokryciu w ramach sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

4. Doprecyzowanie, które z obiektów chronione są wskazanymi w SWZ 
zabezpieczeniami przeciwpożarowymi (SSP, stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe, 
gazowe, proszkowe) i zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi (stały dozór, ew. 
system alarmowy przeciwwłamaniowy), oraz gdzie kierowany jest sygnał z 
systemów alarmowych (na portiernię, do Agencji ochrony, do PSP. Na Policje); 

Odpowiedź: Systemy przeciwpożarowe tj. stałe urządzenia gaśnicze (gazowe) 
zainstalowane w budynkach: BLOK C, BLOK B - system na potrzeby gaszenia 
serwerowni głównej i rezerwowej. 
Pozostałe przestrzenie  Szpitala, wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy oraz 

hydranty. 

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: 

- stały dozór od Poniedziałku do Piątku od 6 - 22.00 (portiernia: dwie zmiany 6.00 - 

14.00, 14.-22.00) 

- system alarmowy (dźwiękowy): bud. C, B, D (APTEKA SZPITALNA + MAGAZYN, 

SERWEROWNIA, ADMINISTRACJA (KASA), 

System alarmowy wewnątrzszpitalny sygnalizacja dźwiękowa z przekazaniem sygnału 

do pomieszczenia elektryków (stały nadzór 24/7 tablica, sygnalizacja świetlna)  i na 

portiernię, bez powiadamiania jednostek zewnętrznych. 

 
5. Bliższe informacje dot. Ośrodka wczasowego i domków kempingowych (m. in. dot. 

konstrukcja, rodzaj ogrzewania, rodzaj zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
przeciwkradzieżowych); 

 Odpowiedź: Ośrodek wczasowy: domki kempingowe - konstrukcja drewniana, bez 
ogrzewania, brak specjalnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe: podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica proszkowa 
ABC). 
 

6. W ”klauzuli przepięć” – wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego 
rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, 
ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
7. W „klauzuli szkód elektrycznych” i „klauzuli przetężenia” – rozszerzenia klauzuli o 

listę wyłączeń, tj.:   
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone 

są szkody: 

a) w licznikach, miernikach, 

b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, 

stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, 

c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub 

urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami 

eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami); 

Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne 

(oględziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji 

elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń 

przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń 

producentów; 

W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, 

o których mowa powyżej Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody 

powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata 

odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  

Ubezpieczenie sprzęt elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk  

8. Czy w ubezpieczonych lokalizacjach występuje podział na strefy pożarowe.  

Odpowiedź: Nie 

 

9. Prosimy o informacje dotyczącą najwyższej wartości strefy pożarowej.  

Odpowiedź: Nie dotyczy 

 

10.  Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną 

szkodą) oraz określenie tej wartości.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najdroższa lokalizacja to 11-200 Bartoszyce, 

ul. Wyszyńskiego 11, wartość to ok. 58,5 mln zł. 

 

11.  Prosimy o informacje czy w posiadaniu znajdują się budynki nieużytkowane, jeśli tak 

prosimy o wykaz budynków, jeśli nie są nieużytkowane czy, w jaki sposób są dozorowane.  

Odpowiedź:  Aktualnie Zamawiający nie posiada takiego mienia. 

 

12. Prosimy o podanie informacji o stanie technicznym budynków, budowli do 

ubezpieczenia.  
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Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić stanu technicznego każdego z 

budynków. Zamawiający informuje, iż przechodzą one wymagane przeglądy 

wynikające z prawa budowlanego. 

 

13. Czy zamawiający przewiduje w okresie przyszłych trzech lat , przebudowy, 

modernizacje, remonty budynków , budowli, jeśli tak, w których obiektach będą 

przeprowadzone niniejsze prace . 

Odpowiedź: Zamawiający podał dostępne w tym momencie informacje w załączniku 

nr 6 do SWZ, str. 2. 
 

14. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej 

poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać tak szczegółowych informacji. 

 

15. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany) ?  

Odpowiedź:  Aktualnie Zamawiający nie posiada takiego mienia. 

 

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego 

z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA ?  

Odpowiedź:  Zakres ubezpieczenia dla mienia wyłączonego z eksploatacji został 

określony w SWZ jako FLEXA. 

 

17 Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś 

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

Odpowiedź: Zamawiający podał dostępnie w tym momencie informacje w załączniku 

nr 6 do SWZ, str. 3. 

 

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

inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z 

użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?  

Odpowiedź: TAK, działalność została wyłączona na terenie prac. 

 

19. Czy Zamawiający w okresie 2021-2024 / w ciągu 3 najbliższych lat zamierza dokonać 

remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę 

podać których.  

Odpowiedź: Zamawiający podał dostępnie w tym momencie informacje w załączniku 

nr 6 do SWZ, str. 3. 

 

20. Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2024 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki 

? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.  

Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie ma takich planów. 

 

21. Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli: „Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk” 

o treści :  

Odpowiedź: Brak treści klauzuli. Zamawiający nie może się odnieść do pytania. 
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22. W odniesieniu do ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, 

prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą 

uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu,  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SWZ. 

 

23. W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o dodanie następującego 

zapisu: „Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, 

którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, jest zgłoszenie go do ubezpieczenia przed 

upływem 60 dni od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na 

Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia i opłacenie dodatkowej 

składki. Składka naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia 

oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, 

począwszy od daty poniesienia wydatków związanych z nabyciem lub zwiększeniem 

wartości”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

24. Odnośnie podania informacji na jaki dzień wskazana została szkodowość oraz jej 

uzupełnienie na dzień dzisiejszy.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana w oparciu o 

zaświadczenia szkodowe od dotychczasowych ubezpieczycieli. Najstarsze 

zaświadczenie zostało przygotowane na dzień 06.06.2021 – zamawiający nie ma 

możliwości podania szkodowości na dzień dzisiejszy. 

25. Klauzule do ubezpieczenia mienia :  

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody - czy istnieje możliwość wprowadzenia 

limitu do 1.000.000zł, jeśli nie, jaki limit byłby do przyjęcia przez zamawiającego.  

czy odpowiedzialność w niniejszej klauzuli dotyczy ubezpieczenia na sumy stałe 

ubezpieczonego mienia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

26. Poprosimy o wyłączenie z ubezpieczenia budynków znajdujących się w ośrodkach 

wczasowych (domki letniskowe, kempingowe, kiosk) oraz budynków wyłączonych z 

eksploatacji.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

27. Czy ubezpieczeniu podlegają tablety w karetkach. Jeżeli tak poprosimy o ich wyłączenie 

z ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tabletów z zakresu 

ubezpieczenia. 
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Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert i termin związania 

ofertą.  

Termin składania ofert upływa 31.08.2021, godz. 12:00 

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia: 29.09.2021 

 

 

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Agnieszka Zalewska 


