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Wrocław, 27.01.2021

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Nowym
Mieście Lubawskim Sp. z o.o.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 264/2020/N/NOWE

MIASTO LUBAWSKIE
Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z
o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A.
podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o
następujących zmianach w SIWZ:

dot. PAKIET III
1.
Wnoszę o wykreślenie pkt XII SIWZ – PRAWO OPCJI oraz paragraf 7 wzoru
umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2.
Załącznik nr 5 – wnoszę o korektę – tytuł jest PAKIET I – na PAKIET III zgodnie z
siwz.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załączniki nr 4 i 5 do SIWZ. Aktualne w
załączeniu do niniejszych odpowiedzi.
3. Proszę o wskazanie sum ubezpieczenia dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w
lokalizacji
1) ul. Kopernika 14d - działa Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Poradnia
diabetologiczna, Poradnia neonatologiczna
2) ul. Grunwaldzka 3 - działa Poradnia chorób płuc i gruźlicy,
3) Lubawa, ul. Kupnera 68
Odpowiedź: Wartość mienia zgłoszonego w powyższych lokalizacjach nie przekracza
50 tys. zł
4.
Proszę o informację stan na jaki dzień prezentuje szkodowość dla Pakietu III.
Odpowiedź: Szkodowość została podana na dzień 31.10.2020r.
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5.
Jeśli dane szkodowe dla Pakiet II przedstawiono wg danych wcześniejszych niż
ogłoszone postępowanie przetargowe proszę o uaktualnienie danych szkodowych co
najmniej na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane szkodowe dla Pakietu II nie ulegają
zmianie, natomiast w odniesieniu do Pakietu III uzupełnia się zestawienie o szkodę z
2020r.: zalanie fekaliami, wypłacono 7 500 zł.
6. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia
są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.
7. Czy w ostatnich 3 latach były zdarzenia szkodowe w mieniu przechowywanym poniżej
poziomu gruntu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości tych szkód oraz jakie środki zaradcze
podjął Zamawiający aby tego typu szkody się nie zdarzały.
Odpowiedź: 1) Zalanie pomieszczeń piwnicznych (w tym okresie wystąpiły ulewne
deszcze), w których znajduje się; laboratorium, szatnia oddziału chorób wewnętrznych
i oddziału ginekologiczno – położniczego rooming – in. Odszkodowanie wypłacone w
wysokości 2 706,66 złotych. Przeprofilowano spływ wód deszczowych.
2) Zalanie fekaliami pomieszczeń piwnicznych znajdujące się w budynku bloku
operacyjnego. Odszkodowanie wypłacone w wysokości 7 503,56 złotych.
Udrożniono, przepłukano kanalizację sanitarną.
8. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia wszelki sprzęt elektroniczny
został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i
przepięciami.
Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu
elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia
zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :
1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w
automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom
dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny nie jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające
przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami, natomiast rozdzielnia
elektryczna zabezpiecza przepięcia.
Sprzęt i urządzenia konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub
firmę, która ma uprawienia do konserwacji i przeglądów technicznych zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
Sprzęt i urządzenia nadzorowany przez przeszkolony personel ubezpieczającego
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9. Prosimy o informację, czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane
do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest? W jaki sposób
kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? Czy jest
zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w
urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.
10. Czy Szpital posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw
energii/zaniku zasilania. Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone? Ile jest takich
urządzeń?
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.
11. Proszę o wykaz planowanych prac remontowo-budowlanych i inwestycji oraz ich
wartości w zł w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.
12. Wnosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są/nie będą bezzałogowe
statki powietrzne, drony.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.
13. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty wyłączone z eksploatacji lub
obiekty do rozbiórki bądź planuje w okresie ubezpieczenia wyłączenie z eksploatacji
jakiekolwiek budynki i budowle, jeśli tak prosimy o wskazanie których to dotyczy i z jakiej
przyczyny oraz jaka jest jednostkowa ich wartość.
Odpowiedź: Nie.
14. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie będą obiekty planowane do
rozbiórki oraz obiekty nie posiadające pozwolenia na użytkowanie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.
15. Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki o złym stanie
technicznym? Jeśli tak prosimy podesłanie wykazu wraz z wartością jednostkową i adresem
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.
16. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie przez Zamawiającego, że do ubezpieczenia
mienia nie zostały włączone pojazdy mechaniczne podlegające rejestracji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.
17. Proszę o udostępnienie wykazu mienia - sprzętu medycznego w pojazdach.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sprzęt medyczny w karetkach został wykazany
i oznaczony w załączniku nr 10 do SIWZ zakładka „sprzęt elektroniczny”.
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
18. Ust. 1 pkt 1. „Zakres ubezpieczenia : Od wszelkich szkód materialnych polegających na
uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i
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niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny” – proszę o potwierdzenie, że intencją jest
objęcie zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli
Ubezpieczającego/ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
19. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 1) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn,
agregatów prądotwórczych, urządzeń, wind, aparatów. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
dodatkowo sprzęt elektroniczny, maszyny, agregaty prądotwórcze, urządzenia, windy,
aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych : a) działaniem człowieka, b) wadami
produkcyjnymi, c) przyczynami eksploatacyjnymi – proszę o wprowadzenie : franszyzy
redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
20. Ryzyko przepięć– proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody,
nie mniej niż 1000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
21. Ryzyko przetężenia– proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości
szkody, nie mniej niż 1000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
22. Szkody elektryczne - proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości
szkody, nie mniej niż 1000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
23. Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane
z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia
działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na
celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie –
proszę o potwierdzenie, że w/w koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.
Dla kosztów ewakuacji proszę o wprowadzenie podlimitu do wysokości do 50.000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia (lub inny akceptowalny dla Zamawiającego)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę na podlimit 100.000 zł. Niniejsza
odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
24. Pkt 9) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem
ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – proszę o potwierdzenie, że w/w koszty pokrywane
są w granicach sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ramach obligatoryjnego zakresu ochrony
ubezpieczeniowej, koszty te są pokrywane w granicach sumy ubezpieczenia.
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25. RYZYKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH - proszę o
potwierdzenie, ze zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkła artystycznego, szyb w
szklarniach i inspektach itp.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza za wyjątkiem, o ile danego rodzaju szkła nie
uwzględniono w przedmiocie ubezpieczenia opisanym w załączniku nr 1 do SIWZ.
26. RYZYKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH - proszę o
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 200,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
27. Ryzyko kradzieży zwykłej – wnoszę o modyfikację i wyłączenie z ochrony gotówki,
dzieł sztuki itp. oraz mienia pracowniczego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
UBEZPIECZENIE
SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO
W
SYSTEMIE
WSZYSTKICH RYZYK
28. Ust. 1 pkt 1. „Zakres ubezpieczenia : Od wszelkich szkód materialnych polegających na
uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i
niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny” – proszę o potwierdzenie, że intencją jest
objęcie zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli
Ubezpieczającego/ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
KLAUZULE DODATKOWE
29. Klauzula automatycznego pokrycia – wnoszę o zmianę treści i wprowadzenie limitu
odpowiedzialności dla klauzuli:
proszę o wprowadzenie zapisu dot. rozliczenia składki:
Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po
zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej
z przedstawionej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
30. Klauzula samolikwidacji małych szkód – wnoszę o doprecyzowanie zapisów klauzuli:
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana
wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający
ma prawo, po niezwłocznym zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej
likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w
postaci: - druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę
powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia
ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość
szkody) - wykazu uszkodzonego mienia, - dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia,
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Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub
Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do
podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.: - kosztorys naprawy bądź
fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu) –
potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu, - inne dokumenty, żądane przez
ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń. Zamawiający ma obowiązek
niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku wystąpienia szkód noszących znamiona
czynu zabronionego.
Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów,
faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów. Powyższe
postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego
od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają
prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w
przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania
samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu
wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie
ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody. Klauzula dotyczy wyłącznie szkód w majątku
własnym ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
31. Klauzula obiegu dokumentów – wnoszę o doprecyzowanie treści Klauzuli:
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy
Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem: Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym
polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni roboczych (nie dotyczy
dni wolnych od pracy i świąt) od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel
przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich
wystawienia; - jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany
jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych (nie dotyczy dni wolnych od pracy i świąt) od
ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej
weryfikacji; - w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je
pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłączenie na zmianę zapisów z „3 dni” na „3
dni robocze”. W pozostałym zakresie nie wyraża zgodny. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy SIWZ.
32. Klauzula technologiczna - wnoszę o wykreślenie lub wprowadzenie limitu do
100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie limitu odpowiedzialności w
wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
33. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – wnoszę o modyfikację klauzuli:
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Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, sumy
ubezpieczenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione. Rozliczenie składki na zasadzie
„pro rata temporis” nastąpi w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu każdego okresu
ubezpieczenia. Wznowienie sumy ubezpieczenia następuje na zgłoszenie ubezpieczającego.
Klauzula nie ma zastosowania do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka
oraz limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w tym limitów określonych
w klauzulach dodatkowych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
34. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – wnoszę o modyfikację treści klauzuli na:
Wykonawca przyjmuje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające pod
warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody
były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
35. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych– wnoszę o modyfikację treści klauzuli
na:
Wykonawca przyjmuje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające pod
warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody
były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
36. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – wnoszę o modyfikację klauzuli:
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód,
których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego,
wyznaczy termin oględzin szkody w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody.
Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu
ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i
okoliczności szkody. Podstawą do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone
przez Ubezpieczającego wraz z dokumentacją zdjęciową przedmiotu szkody z
zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów
(kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów a
Zamawiający zachowa uszkodzone elementy do ewentualnych oględzin.
W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję –
bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
37. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia – wnoszę
o zmianę limitu na :
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Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem w granicach limitu na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia
ponad całkowitą sumę ubezpieczenia mienia i nieprzekraczającego 500.000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
38. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia wnoszę o zmianę limitu na :
Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem w granicach limitu na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia
ponad całkowitą sumę ubezpieczenia mienia i nieprzekraczającego 500.000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
39. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody - wnoszę o wprowadzenie limitu do
50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy SIWZ.
40.
Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
41. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie iż
polisy ubezpieczenia będą wystawiane na 12 miesięcy oraz w związku z 36 -miesięcznym
terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli
wypowiedzenia:
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca
pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości
przekroczy 30 %
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych
rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy
tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego
okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie
ubezpieczenia.
- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka
przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
42. Dodatkowe pytania :
1) Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter
swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium,
obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia
SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?
Odpowiedź: Zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 4/2020 od
dnia 18 listopada 2020 r. do odwołania zapewniono 18 łóżek, w tym 3
respiratoroterapii dla pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2 oraz
zapewniono 4 łóżka (zmniejszenie o 2 łóżka z dotychczasowych 6) dla pacjentów z
podejrzeniem
zakażenia
SARS-CoV-2.
Ww. łóżka nie powiększają istniejącej bazy łóżkowej.
2) Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których
przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?
Odpowiedź: Tak, posiada wydzieloną do tych celów izbę przyjęć.
3) Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem
ubezpieczonego:
a. został zakażony SARS-CoV -2?
Jeżeli TAK:
- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 /
Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu
Odpowiedź: Zgodnie z pkt. b
b. zachorował na Covid-19?
Jeżeli TAK:
- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych
Odpowiedź: Zachorowało 89, wyzdrowiało 89.
c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARSCoV-2 lub chorych na Covid-19?
Jeżeli TAK:
- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.
Odpowiedź: 20 w kwarantannie, 20 zwolnionych po 14 dniach.
4) Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania
zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?
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Jeżeli TAK:
- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z
innych powodów niż występowanie objawów.
Odpowiedź: 60 pacjentów.
5) Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin /
odwołania zaplanowanych zabiegów?
Jeżeli TAK:
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny
termin (%)
Odpowiedź: Ok. 5% zabiegów odwołanych, ok. 10% zabiegów przesuniętych na
inny termin.
I. Ubezpieczenie OC ogólne (działalność pozamedyczna)
43.
Prosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób
zakaźnych i zakażeń.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
44.
W przypadku brak zgody na wykreślenie wnosimy o dodanie do zapisu
zastrzeżenia, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego
mutacjami.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
PAKIET I
45. Odnośnie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą:
prosimy o wykreślenie zapisu: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również
obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”
Ponieważ z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą pokrywane są szkody zgodnie z Rozporządzeniem
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: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Jednocześnie
Zamawiający wyjaśnia, iż zapis ten nie jest rozszerzeniem zakresu ochrony
ubezpieczeniowej wynikającej z 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)
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Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia:
46. prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego następujących zapisów:
„lub czystą stratę finansową”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
47. prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów: 3)
czyste straty finansowe
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
48. prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów: 4)
związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
49. prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do
podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

PAKIET II
Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności medycznej:
50. prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów:
„oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy
z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
51. prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego następujących zapisów:
„oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na
podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET III
52. Wprowadzenie do ubezpieczeń franszyzy redukcyjnej
- all risk – 1.000 zł,- w każdej szkodzie
- elektronika - 10 % szkody nie mniej niż 1.000 zł,- szyb 50 zł,Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
53. Wprowadzenie do ubezpieczeń all risk i elektroniki klauzuli :
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
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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”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
oraz klauzuli
KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
1.
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy
ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane
przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy
szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń
objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2.
W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę,
która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z
dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
1)
substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta
lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy,
czy też nie, oraz
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2)
metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między
innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych,
przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub
gazowe, lub między organizmami, oraz
3)
choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić
spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą
powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości,
zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
54. Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych
do ubezpieczenia od 1997r.
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.
55. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające
w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest
zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn.
zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.
56. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst
jednolity ustawy Prawo Budowlane?
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.
57. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi
technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z
dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich
użytkowanie?
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.
58. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują
postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.
59. Prosimy
o
informację
czy
Zamawiający
posiada
nieużytkowane
lokalizacje/pustostany, jeżeli tak to prosimy o wskazanie, które to są obiekty, jaki
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jest ich stan techniczny i czy Zamawiający podjął dodatkowe kroki w celu ich
zabezpieczenia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.
60. Prosimy o informację o rodzaju i wartości mienia zainstalowanego bądź
składowanego bezpośrednio na podłodze lub poniżej poziomu gruntu
Odpowiedź: Nie ma.
61. Prosimy o wprowadzenie n/w klauzuli oraz podanie limitu na ubezpieczenie lamp:
„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
Zmniejszenie odszkodowania
a) Oznaczenie lamp
po okresie
miesięczny
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b) użytkowania
współczynnik
 Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
6 miesięcy
5,5 %
 Lampy laserowe (poza medycyną)
 Lampy
rentgenowskie-anodowe
w
szpitalach, oddziałach radiologicznych,
 Lampy laserowe (w medycynie),
 Lampy elektronopromieniowa (CRT) w
12 miesięcy
3,0 %
zapisie FOTO- (poza medycyną)
 Lampy analizujące (poza medycyną)
 Tyratrony (w medycynie)
 Lampy kineskopowe (poza medycyną)
18 miesięcy
2,5 %
 Lampy wysokiej częstotliwości (poza
medycyną)
 Rentgeny-lampy anodowe przy częściach
rentgenologicznych (w medycynie )
24 miesiące
2,0 %
 Inne lampy projektowe (w medycynie)
 Lampy pamięciowe (poza medycyną)
 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)
 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w
medycynie)
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Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz
(w medycynie)
Lampy analizujące / Kineskopy (w
medycynie)
Lampy akceleratora liniowego (w
medycynie)

24 miesiące

1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje
okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp
płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę
procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:
P
x
100
PG x X x Y
gdzie:
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej
lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed
wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia
oparte są warunki gwarancji producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę
włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,
X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta
dla lamp danego rodzaju:
a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta
współczynnik
1;
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie
więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji
współczynnik
0,75;
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta
współczynnik
0,30:
Y = współczynnik likwidacyjny
a) lampy rentgenowskie
współczynnik 2
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie
współczynnik 3.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują
indywidualne warunki udzielonej gwarancji.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli, ale bez
wprowadzania limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy SIWZ.
62. W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się
urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację
następujących zapisów:
„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu
magnetycznego:
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

SUPRA BROKERS

Strona 16 z 26

®

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

_____________________________________________________________________________

1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu
magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej
konserwacji;
2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami,
które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie
są objęte ubezpieczeniem;
3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do
jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy
pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą
ubezpieczeniem;
4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty
dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do
jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają
w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.”
Odpowiedź: Zamawiający aktualnie nie posiada jądrowego rezonansu magnetycznego.
63. Prosimy o podanie łącznej wartości endoskopów 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: Łączna wartość endoskopów wynosi: 644 954,57 zł. Zamawiający wyraża
zgodę na włączeniu powyższej klauzuli do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk. W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
wprowadzono już zapisy dotyczące ubezpieczenia endoskopów. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy SIWZ.
Odnośnie założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:
64. Prosimy o wykreślenie następujących zapisów: „Jeżeli w ogólnych warunkach
ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń
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jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony
ubezpieczeniowej Zamawiającego.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
65.
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń - prosimy o
informację:
a)
czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w
zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi
negatywnej,
prosimy
o
wskazanie
różnic
b)
czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku
odpowiedzi
negatywnej,
prosimy
o
wskazanie
różnic
c)
czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do
określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych
ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres poszczególnych ubezpieczeń był
podobny do obecnie wnioskowanego. Ewentualne różnice wynikają z dodatkowych
rozszerzeń w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (Dla sprzętu elektronicznego,
maszyn, urządzeń, aparatów i Szkody w instalacjach lub urządzeniach
technologicznych) oraz klauzul dodatkowych.
66.
Prosimy podać Sumę Ubezpieczenia największej lokalizacji (PML) rozumianą jako
sumę wartości budynku (lub kompleksu budynków jeżeli są one połączone) oraz wartości
mienia ruchomego w nim/nich się znajdującego – w przypadku braku możliwości podania
wartości dokładnej prosimy o wartość szacunkową
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najdroższą lokalizacją jest Mickiewicza 10,
wartość zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.
67.
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w
miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne
przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.
68.
Prosimy o udzielenie informacji czy w miejscach ubezpieczenia w okresie ostatnich
20 lat miały miejsce lokalne podtopienia
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.
69.
Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji? W
przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, określenie sumy
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.
70.
Prosimy o wykaz sześciu najdroższych urządzeń medycznych (z podaniem ich
wartości) zgłoszonych do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
1) Odpowiedź: Aparat rentgenowski do zdjęć kostnych i płucnych 295 000 zł
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2) Aparat ultrasonograficzny 233 523,96 zł
3) Aparat rtg z ramieniem C 228 867,35 zł
4) Urządzenie do przezcewkowej termoablacji mikrofalowej Thermaspec 1000
198 702,67 zł
5) Aparat do znieczuleń z monitorem funkcji życiowych 155 706,40 zł
6) Aparat do znieczulania Fabius GS Premium 124 195,69 zł
71.
Prosimy o potwierdzenie, iż w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk miejscem
ubezpieczenia są lokalizacje wskazane w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.
72.
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, iż szkody
związane z działaniem człowieka określone w punkcie 1) zakresu ubezpieczenia (str. 9 zał.
nr 1 do SIWZ)

polegającym na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbania, błędnej
obsłudze będą objęte ubezpieczeniem na zasadach i z limitami określonymi dla rozszerzenia
(klauzuli) szkód mechanicznych dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń i aparatów
(str. 11 zał. nr 1 do SIWZ)

polegające na zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym w wyniku celowego i
świadomego działania) zgodnie warunkami i limitami przewidzianymi dla rozszerzenia
(klauzuli) dewastacji.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.
73.
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, iż szkody
związane z przepięciami określone w punkcie 7) zakresu ubezpieczenia (str. 10 zał. nr 1 do
SIWZ) objęte będą ubezpieczeniem na zasadach określonych w rozszerzeniu (klauzuli)
przepięć
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.
74.
Prosimy o doprecyzowanie jaki ma być ogólny roczny limit dla ryzyka dewastacji, z
uwagi na fakt, iż ryzyko dewastacji włączone jest (jako rozszerzenie) do ubezpieczenia od
wszystkich ryzyk z limitem 10.000 zł, jak również wymienione jest w części dot. kradzieży
z włamaniem i rabunku z limitem 20.000 zł
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga dwóch oddzielnych limitów: dla
ryzyka dewastacji związanej z kradzieżą 20 000 zł, dla pozostałych szkód
dewastacji opisanych w SIWZ 10 000 zł.
75.
Czy za mienie objęte ubezpieczeniem na warunkach klauzuli automatycznego
pokrycia dodatkowa składka ma być rozliczana
- na warunkach określonych w klauzuli rozliczenia składki
- przy zastosowaniu 50% stawki ustalonej dla danej grupy mienia w umowie ubezpieczenia,
bez względu na rzeczywistą datę nabycia (objęcia w posiadanie) mienia
- czy w inny sposób (jaki)
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.
76.

Prosimy o dopisanie również Pełnomocników w klauzuli reprezentantów
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
77.
Prosimy o uzupełnienie informacji o prowadzonych i planowanych inwestycjach w
ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które będą objęte ochroną ubezpieczeniową w
ramach Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i
modernizacyjnych z podaniem szacowanej wartości inwestycji oraz terminu
rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji
Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie planuje ani nie prowadzi takich prac. Jednak
w czasie trwania umowy może zajść potrzeba przeprowadzenia remontów i/lub
modernizacji budynków– w zakresie bieżącego utrzymania.
78.
W klauzuli szybkiej likwidacji szkód Prosimy o zmianę terminu oględzin
ubezpieczyciela na 2 dni robocze
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 36.
79.
W klauzuli Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty
włączenia do eksploatacji prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest
objęcie szkód powstałych podczas transportu, montażu, za które odpowiedzialność ponoszą
spedytor, producent, sprzedawca lub firma montażowa
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.
80.
W klauzuli Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty
włączenia do eksploatacji prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest
objęcie szkód w sprzęcie magazynowanym w celach handlowych, najmu lub leasingu.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.
81.
Prosimy o podanie dodatkowych informacji:
- czy jakikolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny lub medyczny
znajduje się w pomieszczeniach z gaśnicami proszkowymi? Jeżeli tak to jaki i o jakiej
orientacyjnej wartości.
- jakie zabezpieczenia przepięciowe są zastosowane w poszczególnych lokalizacjach
- czy serwis i konserwacja jest wykonywana przez własny wyszkolony personel, czy przez
zewnętrzną firmę?
Odpowiedź: Gaśnice proszkowe: pracownia endoskopii ok. 1 420 000zł, pracowania rtg
ok. 530 000zł, blok operacyjny ok. 530 000zł, sterylizatornia ok. 270 000zł
Zabezpieczenia przepięciowe: Kupnera, Grunwaldzka – brak, Mickiewicza, Kopernika
– ogranicznik przepięć B + C.
Serwis i konserwacja zewnętrzna firma.
82.
Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ
zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli
OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność
Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu
ubezpieczenia w niniejszej SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

SUPRA BROKERS

Strona 20 z 26

®

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

_____________________________________________________________________________

83.
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ
(np. dla kradzieży z włamaniem i rabunku, czy ubezpieczenia szyb od stłuczenia) będą
miały zastosowanie do umowy, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności
dla danego ryzyka
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.
84.
Prosimy o potwierdzenie braku szkód w ubezpieczeniach majątkowych odpowiednio
w roku 2021, 2020, 2017
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana w oparciu o
zaświadczenia szkodowe od dotychczasowych ubezpieczycieli zebrane w listopadzie
2020r.
85.
Prosimy o wykreślenie całego § 8 z projektu umowy dla Pakietu III
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
86.
W odniesieniu do Pakietu III prosimy o
wykreślenie zapisu mówiącego o opcji przedłużenia umowy na kolejne 12 miesięcy
pozostawiając termin wykonania zamówienia na okres 36 miesięcy, od dnia 01.03.2021
r. do dnia 29.02.2024
z jednoczesną możliwością wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy
postanawiają, że w przypadku, gdy
1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań
powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie
polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem
danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub
2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania
ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze
względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym,
powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na
dotychczasowych warunkach,
Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia
(okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.
Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w
celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Dot. PAKIETU III
87. Czy w ubezpieczonych lokalizacjach występuje podział na strefy pożarowe.
Odpowiedź: Tak, w lokalizacji Mickiewicza 10 są 3 strefy pożarowe.
_________________________________________________________________________________________
SUPRA BROKERS®
54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl

SUPRA BROKERS

Strona 21 z 26

®

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

_____________________________________________________________________________

88. Prosimy o informacje dotyczącą najwyższej wartości strefy pożarowej.
Odpowiedź: Przy ul. Mickiewicza, wartość najdroższej strefy to ok. 9mln zł.
89. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną
szkodą) oraz określenie tej wartości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najdroższą lokalizacją jest Mickiewicza 10,
wartość zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.
90. 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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.
91. Prosimy o podanie informacji o stanie technicznym budynków, budowli do
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.
92. Czy zamawiający przewiduje w okresie przyszłych trzech lat, przebudowy,
modernizacje, remonty budynków, budowli, jeśli tak, w których obiektach będą
przeprowadzone niniejsze prace .
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.
93. Czy zamawiający wyrazi zgodę na limit w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w
systemie od wszystkich ryzyk w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia do
kwoty 100.000zł, jeśli nie, czy jest możliwe wprowadzenie innego limitu przez
zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 400 000
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza
odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
94. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej
poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 7 i 60.
95. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany)?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.
96. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia
wyłączonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
97. Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś
inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.
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Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 77.
98. 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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 77.
99. 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: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 77.
100. 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.
101. Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli: „Ubezpieczenie lamp od wszystkich
ryzyk” o treści :
Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk
1. 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.
2. Odpowiedzialność TU 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.
3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według
poniższych zasad.
4. Odszkodowania za szkody powstałe:
1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z
zasadami w § 84,
2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia
zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:
Tabela deprecjacji ze skalą
OPIS L AMPY

Redukcja
po okresie
użytkowania

a) Lampy
rentgenowskie/lam

6 miesięcy

odszkodowania

Miesięcznie o

5,5%
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py zaworowe (w
sprzęcie
niemedycznym)
Lampy laserowe (sprzęt
niemedyczny)

6 miesięcy

5,5%

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

12 miesięcy

3,0%

12 miesięcy

3,0%

Lampy laserowe (sprzęt
medyczny)

12 miesięcy

3,0%

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

12 miesięcy

3,0%

Termokatodowe lampy
elektronowe gazowane
(sprzęt medyczny)

12 miesięcy

3,0%

Lampy analizujące (sprzęt
niemedyczny)

12 miesięcy

3,0%

Lampy obrazowe wysokiej
rozdzielczości (sprzęt
niemedyczny)

18 miesięcy

2,5%

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

24 miesiące

2,0%

Lampy z anodą
pionową (sprzęt
medyczny)

24 miesiące

2,0%

Lampy pamięciowe

24 miesiące

2,0%

Lampy
fotopowielające

24 miesiące

2,0%

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

24 miesiące

1,5%

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

24 miesiące

1,5%

Rentgenowskie
lampy
powiększające

24 miesiące

1,5%

Lampy
analizujące/lampy
reprodukcyjne
(sprzęt medyczny)

24 miesiące

1,5%

Lampy z
akceleracją liniową

24 miesiące

1,5%

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: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61.
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102. 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: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 62.
103. 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.
104. W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu
danych
do
SIWZ
prosimy
o
dodanie
następującego
zapisu:
„Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 20% wartości zgłoszonego do
ubezpieczenia mienia”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
105. Klauzuli szybkiej likwidacji szkód - Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel
zobowiązuje się, że w przypadku szkód o wartości do 10 000 zł …..
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
105. Odnośnie podania informacji na jaki dzień wskazana została szkodowość oraz jej
uzupełnienie na dzień dzisiejszy.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 4, 5, 84.
106. 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 wyraża zgodę na zaproponowany limit. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje zapisy SIWZ. Informacja odnośnie rodzaju sum ubezpieczenia zgodnie z
pytaniem nr 33
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ZMIANY DO SIWZ
1. Zmianie ulega załącznik nr 10 do SIWZ – Rejestr majątku (zmiana w zakładce
„Sprzęt elektroniczny”). Aktualny zostanie wysłany mailowo do Wykonawców,
którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ.
2. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 02.02.2021 na 05.02.2021:

VIII. ZŁOŻENIE OFERTY
1. Wykonawca składa ofertę do dnia 05.02.2021 do godz. 11:00 za pośrednictwem
Platformy zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nml na
stronie danego postępowania.
(…)

IX. OTWARCIE OFERT
1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2021 r., o godzinie 11:30
2.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie elektronicznej Platformy Zakupowej
„openNexus” https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nml w siedzibie Zamawiającego
3.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie zakupowej
informację z otwarcia ofert.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Agnieszka Zalewska
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