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Warszawa, dnia 18.01.2021 r. 
 
 
Znak sprawy: 03/ZP/2020 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO 
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACH 
 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu pytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
 

CZĘŚĆ I 
 

PAKIET 1  
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 
Pytanie 1 
Prosimy o podanie dokładnej daty zamknięcia oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Noworodkami (18 łóżek, 
kod 1450). 
Odpowiedź 
Oddział został zamknięty 31.12.2020 r. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o podanie informacji, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa 
(COVID-19): 

− Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - proszę opisać w 
jaki sposób 

− Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników? 

− Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym 
koronawirusem? - proszę opisać 

− Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy 
ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można załączyć ankietę) 

− Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem? 

− Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie 
koronawirusem? 

− Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów? 

− Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu? 

− Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa? 
Odpowiedź 
Tak, Zamawiający prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19): 

− zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem – zapewnia środki ochrony 
indywidualnej, posiada stosowne procedury postępowań, 

− posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników, 

− posiada procedurę postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem, 
zgodną z aktualnymi zarządzeniami Ministra Zdrowia oraz decyzjami Sanepidu, 

− przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - ze stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa, 
ponadto ma mierzoną temperaturę oraz wykonywany szybki test na koronowirusa. 
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− funkcjonuje odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem, 

− Szpital nie posiada oddzielnego oddziału dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem, ale 
posiada wydzielone pomieszczenia; znajdują się one w Centralnej Izbie Przyjęć oraz Oddziale 
Wewnętrznym - kompleks budynków Regionalne Centrum Leczenia Bólu, Przychodnia Rejonowa, O. 
Chorób wewnętrznych, 0. Rehabilitacyjny, ZOL, 

− wśród pacjentów wystąpiło 28 potwierdzonych zakażeń koronawirusem (dostępne dane z października 
i listopada), 

− wśród personelu wystąpiło 129 potwierdzonych zakażeń koronawirusem, 

− zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa. 
 
 
PAKIET 2  
Ubezpieczenie majątku 
 
Pytanie 3 
Prosimy o podanie, czy w ramach SU środków obrotowych czy innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do 
ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi; 
Odpowiedź 
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia krwii. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o podanie informacji, czy zaistniały szkody z ryzyka powodzi po roku 1996? Jeżeli tak, proszę o podanie 
wysokości wypłat;  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nie miały miejsca szkody z ryzyka powodzi po roku 1996 r. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści Klauzuli kosztów ewakuacji zapisu: 
„Dyrektora lub innej osoby umocowanej przez Dyrektora do podejmowania decyzji podczas jego nieobecności. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wykreślenie. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul preferowanych Klauzula eksploatacji mienia nie 
przygotowanego do lub wyłączonego z eksploatacji. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na żadną z proponowanych zmian. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody limitu wysokości 
szkody w kwocie 10.000 PLN? 
 
lub 
 
Zastąpienie Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody, Klauzulą bezzwłocznej naprawy szkody o następującej 
treści: 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, wymagających natychmiastowej naprawy w celu 
zachowania ciągłości świadczenia usług/ prowadzenia działalności, wyznaczy termin oględzin szkody nie później 
niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie 
Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora 
zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności 
szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku 
szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu 
wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą 
lub 
przeniesienie Klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody do klauzul preferowanych? 
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Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 20.000 zł na jedno i na wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w Klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w treści Klauzula szkód w towarach przechowywanych w 
urządzeniach chłodniczych/ pomieszczeniach klimatyzacyjnych 
zapisu: 
„Przedmiotem ubezpieczenia są środki obrotowe i mienie osób trzecich, które zgodnie z wymogami producenta 
lub dostawcy powinny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych/pomieszczeniach klimatyzowanych w 
temperaturze do +8 stopni Celsjusza lub niższej” 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzuli restytucji 
mienia? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie do 50.000 PLN limitu odpowiedzialności w Klauzuli szkód 
zalaniowych? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie do 50.000 PLN limitu odpowiedzialności w Klauzuli szkód 
spowodowanych przerwą w dostawie mediów? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 13 
Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w brzmieniu: 
1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z 
wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności - 10% 
sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 
100 000 zł 
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) 
rozszerza się w ubezpieczeniu mienia 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 z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku 
będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia 
urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań: 
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Tabela deprecjacji ze skalą   

   

Opis lampy 
Redukcja odszkodowania 

po okresie użytkowania miesięcznie o 

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

6 miesięcy 5,5% 

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,5% 

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

12 miesięcy 3,0% 

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

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% 

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt 
medyczny) do radiologii częściowej (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% 

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,  
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1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,  
2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej klauzuli. 
 
Pytanie 14 
Potwierdzenie, iż wyłączenia, które są zamieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń, a nie zostały 
włączone zapisami SIWZ, będą miały zastosowanie; 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
 

CZĘŚĆ II 
 
PAKIET 2  
Ubezpieczenie majątku 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż 
wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia 
przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 
maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na 
podstawie umowy o pracę?   
Odpowiedź 
Zamawiający z uwagi na fakt, iż świadczenie usług ubezpieczeniowych, w tym prace w zakresie obsługi polis i 
likwidacji szkód, mogą być świadczone poza umową o pracę również w oparciu o umowy agencyjne 
(cywilnoprawne), w przypadku gdy zamówienie będzie realizowane przez agenta ubezpieczeniowego na 
podstawie umowy agencyjnej odstępuje od wymogu określonego w SIWZ – Rozdział 24. 
 
Pytanie 2 
Ponadto prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, że czynności związane z realizacją zamówienia, 
takie jak: wystawianie polis ubezpieczeniowych, certyfikatów, aneksów, sporządzanie raportów szkodowych  
będą realizowane przez pracownika Agenta Ubezpieczeniowego, o którym mowa powyżej. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki 
nieużytkowane, pustostany, przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie- jeśli tak to prosimy 
o podanie wykazu takich budynków z podaniem-lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki 
trwałe, oraz podanie  czy posiadają stały dozór, jaki sposób są zabezpieczone ppoż., czy są odłączone w nich 
wszelkiego rodzaju media, urządzenia.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada takich budynków. 
 
Pytanie 4 
Niezależnie od powyższego prosimy o  wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu 
ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA 
Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada takich budynków. 
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Pytanie 5 
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. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 6 
Prosimy  o wykaz sprzętu elektronicznego medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk  z podaniem jego wartości i roku produkcji, jeśli to nie możliwe prosimy o podanie 20 najdroższych 
urządzeń z podziałem na lokalizacje, 
Odpowiedź 
Wykaz sprzętu elektronicznego medycznego stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.  
 
Pytanie 7 
„Ubezpieczenie mienia  od wszystkich ryzyk” oraz „sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”  – prosimy o 
potwierdzenie, że ochronie podlegają szkody polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego 
uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczonego przyczyny. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 8 
Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację 
zagrożone osuwiskami skarp lub zboczy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji 
zagrożonych oraz w przypadku wystąpienia szkód opisanie ich rozmiarów i wypłat/rezerw odszkodowań.   
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że żadna ze zgłoszonych lokalizacji nie jest zagrożona osuwiskami skarp, ani zboczy. 
 
Pytanie 9 
Prosimy o informacje czy w miejscu ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat miała miejsce powódź lub lokalne 
podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych oraz w 
przypadku wystąpienia szkód opisanie ich rozmiarów i wypłat/rezerw odszkodowań.  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że w miejscach ubezpieczenia, w okresie ostatnich 20 lat nie miała miejsca powódź, ani 
lokalne podtopienia. 

 
Pytanie 10 
Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.  
Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia 
mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym 
się) oraz określenie tej wartości. 
Odpowiedź 
Zamawiający odsyła do Załącznika nr 3 d SIWZ. Zawiera on powyższe informacje. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o informację na jaki dzień podano szkodowość i rezerwy, prosimy o jej uaktualnienie na maksimum 1 
miesiąca od ogłoszenia SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że na dzień 07.01.2021 r. brak jest szkód i rezerw. 

 

Pytanie 12 
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie 
do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w 
wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ). 
Prosimy o potwierdzenie tego faktu również dla limitów kradzieżowych. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie 13 
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego 
Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z 
podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu 
rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji. 
 
Odpowiedź 
 

Lp. Nazwa planowanej inwestycji lub zakupu inwestycyjnego Okres realizacji  
Planowana Wartość 

inwestycji (zł)  

1 
Zakup środków trwałych na potrzeby świadczenia usług 
medycznych na oddziałach szpitalnych oraz w opiece 
ambulatoryjnej  

2021 270 000,00 

2 

Utworzenie Pracowni tomografii komputerowej wraz z 
zakupem tomografu komputerowego, zakup aparatów do 
śródoperacyjnych badań RTG (ramię C) oraz USG, aparatu 
do znieczuleń, pozostałych urządzeń medycznych i 
wyposażenia meblowego oraz dostosowaniem pomieszczeń  

2021 4 280 000,00 

3 

Zakup środków trwałych w ramach projektu nr WND-
RPPD.08.04.01-20-0044/18 pn.: „Poprawa efektywności                              
i dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej SP ZOZ w 
Mońkach na poziomie leczenia stacjonarnego  i 
ambulatoryjnego w zakresie schorzeń, które są istotną 
przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych”  

2020-2021 229 384,08 

4 Zakup samochodu transportowego 2021 120 000,00 

5 Doposażenie kuchni  2021 30 000,00 

6 
Termomodernizacja budynków usytuowanych przy al. 
Niepodległości 9 w Mońkach 

2021 4 138 460,00 

RAZEM: 9 067 844,08 

 

 

Pytanie 14 
Prosimy o  wskazanie wartości  najdroższego budynku wraz z mieniem w nim się znajdującym i określenie PML. 
Odpowiedź 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 10 w tej części. 
 
Pytanie 15 
Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone napowietrzne linie przesyłowe i transmisyjne 
oraz mienie z nimi związane, np. stacje transformatorowe, maszty, etc., o ile znajdują się one poza 
ubezpieczoną lokalizacją, a ich odległość od ubezpieczonej lokalizacji przekracza 1 000 m; 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie 16 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 30.01.2021 r. 
Odpowiedź 
Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 22.01.2021 r., do godz. 12.00 oraz termin otwarcia na 
dzień 22.01.2021 r., godz. 12.15. 
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Pytanie 17 
Prosimy o informację 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, 

- czy wszyscy Ubezpieczeni i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną?  
       W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic, 

       -      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, 
       -      jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat? 
Odpowiedź 
Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w 
SIWZ. 
Ubezpieczony i wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną. 
Franszyzy i udziały własne: 
 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
Franszyza integralna:   
– brak dla dewastacji, szyb i kradzieży zwykłej 
- w pozostałych ryzykach - 400 zł 
Franszyza redukcyjna:  
- dla szkód w wyniku katastrofy budowlanej - 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł 
– w pozostałych szkodach brak 
Udział własny – brak 
 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 
Franszyza integralna - brak  
Franszyza redukcyjna: 
- dla sprzętu elektronicznego medycznego – 400 zł 
- dla sprzętu elektronicznego niemedycznego – 400 zł 
- dla danych i nośników danych wraz z kosztami odtworzenia danych – 500 zł 
Udział własny - brak 

 
Pytanie 18 
Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, wymagają zgody obu stron.  
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie 19 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków 
nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie 20 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 
regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym 
protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku 
wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie 21 
W odniesieniu do obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia, ujętych w wykazie budynków bez wskazania rodzaju 
materiały, z jakich wykonano budynek i pokrycie dachu – prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały 
zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym 
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(np. strzechą, trzciną,…)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych 
budynków / budowli. 
Odpowiedź 
Wszelkie informacje nt. rodzaju materiałów, z jakich wykonane są budynki i pokrycie dachów zawarte są w 
Załączniku nr 3 do SIWZ. 
 
Pytanie 22 
Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.  
Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia 
mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym 
się) oraz określenie tej wartości. 
Odpowiedź 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 10 w tej części. 

 
Pytanie 23 
Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego 
Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w zapytaniu, z 
podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu 
rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji. 
Odpowiedź 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 13 w tej części. 

 
Pytanie 24 
Prosimy  o potwierdzenie, że od roku 1997 do dnia ogłoszenia przetargu w lokalizacjach Zamawiającego 
zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody związane z ryzykiem powodzi (co jest potwierdzone w SIWZ) 
ale też  związane z cofką wody. 
Jeżeli szkody takie  wystąpiły – prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru 
zdarzenia; wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną 
ubezpieczeniową). 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie 25 
Prosimy o informację czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia lub 
zalania wskutek cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: 
daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienie, cofnięcie wody ze studzienek 
wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną 
ubezpieczeniową). 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że nie miały miejsc tego rodzaju zdarzenia. 

 
Pytanie 26 
W klauzuli „szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych” prosimy o 
wprowadzenie  wyłączenia dla pac, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 27 
Klauzula kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych prosimy o przeniesienie do klauzul 
fakultatywnych, jeśli to nie możliwe prosimy potwierdzenie, że klauzula nie będzie  obejmować szkód: 

„a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub 
biologicznych  
b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania 
jądrowego, skażenia radioaktywnego  
c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania 
wirusów komputerowych  
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d) powstałych  w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz 
fałszywych alarmów”. 

 
Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli terroryzmu  zostały wyłączone zarówno szkody będące bezpośrednim 
jak i pośrednim następstwem zdarzeń. 
Odpowiedź 
Zamawiający odsyła do treści klauzuli kosztów wynikłych z aktów terroru i stanów awaryjnych (nr 54). 
Zawiera ona część wnioskowanych wyłączeń.  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian i jednocześnie doprecyzowuje, że „Ubezpieczyciel 
odpowiada za szkody powstałe na skutek aktów terroru, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień 
grupowych niezależnie czy w bezpośrednim następstwie ich wystąpienia zaistniała szkoda w mieniu (…)). 
 
Pytanie 28 
Klauzula kosztów ewakuacji  prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych, jeśli to nie możliwe prosimy 
potwierdzenie, że   klauzula nie będzie  obejmować szkód: 

„a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub 
biologicznych  
b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania 
jądrowego, skażenia radioaktywnego  
c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania 
wirusów komputerowych  
d) powstałych  w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz 
fałszywych alarmów”. 

 

Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli strajków, rozruchów i zamieszek zostały wyłączone zarówno szkody 
będące bezpośrednim jak i pośrednim następstwem zdarzeń. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
Druga część pytania nie dotyczy przedmiotowej klauzuli. 
 
Pytanie 29 
Klauzula terminu dokonania oględzin – prosimy o zmianę terminy na 7 dni. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 

 
Pytanie 30 
Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o zmianę treści klauzuli na  zapis: 
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia 
ustala się, że:  
1. ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje 

ubezpieczonego związane z prowadzoną przez niego działalnością objętą umową ubezpieczenia, pod 
warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty podjęcia w nich 
działalności.  

2. Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje lądowe na 
terytorium Polski, spełniające wymogi zabezpieczenia mienia określone w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia.  

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje magazynów wysokiego składowania. 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% 
wartości łącznej sumy ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności liczony jest odrębnie dla ubezpieczenia mienia i 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 

 
Pytanie 31 
Dla klauzuli szkód elektrycznych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody min. 1 000 
zł, lub innej akceptowalnej,  
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 

 
Pytanie 32 
Klauzula dedykowanego likwidatora – prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych,  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane przeniesienie, ale wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli 
nadając jej brzmienie: 
Klauzula dedykowanego koordynatora 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania koordynatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń 
Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie koordynatora wraz z podaniem jego 
danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania 
się z koordynatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie 
koordynatora Ubezpieczyciel niezwłocznie  poinformuje pisemnie lub mailowo Ubezpieczonego i 
reprezentującego go brokera. 
(dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 
 
 

CZĘŚĆ III 
 

PAKIET 1  
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 
Pytanie 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 
Zamawiający/Ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 nie zmienił dotychczasowego charakteru swoich 
placówek. 
 
Pytanie 2 
Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów 
podejrzanych o zakażenie Covid-19? 
Odpowiedź 
Zamawiający/podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenia, w których przyjmowani są pacjenci podejrzani 
o zakażenie Covid-19. Znajdują się one w Centralnej Izbie Przyjęć oraz Oddziale Wewnętrznym - kompleks 
budynków Regionalne Centrum Leczenia Bólu, Przychodnia Rejonowa, O. Chorób wewnętrznych, 0. 
Rehabilitacyjny, ZOL. 
 
Pytanie 3 
Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:  

a. został zakażony SARS-CoV -2? 
Jeżeli TAK: 
- jaka ilość osób została zakażona? 
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością? 
- jakie zostały wprowadzone procedury? 
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu 
b. zachorował na Covid-19? 
Jeżeli TAK: 
- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 
- liczba osób wyzdrowiałych 
c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-

19? 
Jeżeli TAK: 
- łączna ilość osób w kwarantannie. 
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- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.  
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że:  
Ad. a) 

− zakażonych SARS-CoV -2 zostało 129 pracowników – do zakażeń doszło w czasie wykonywania pracy 
lub poza nią, 

− wprowadzone procedury - izolacja, kwarantanna, procedury odnoszące się do zakażeń, 

− częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 – w ramach potrzeb, 

− rodzaj przeprowadzanych badań personelu - test PCR 
Ad. b) 

− zachorowało na Covid-19 129 pracowników, 

− wyzdrowiało 127 pracowników, 
Ad. c) 

− łączna ilość osób w kwarantannie - 111 – pracowników, 

− ilość osób zwolnionych po 14 dniach - brak możliwości uzyskania w/w informacji ze względu na liczne 
zmiany, co do stosowania kwarantanny oraz przechodzenie kwarantanny w izolacje domowe. 

 
Pytanie 4 
Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-
19? 
Jeżeli TAK: 
- łączna ilość pacjentów 
- jakie zostały wprowadzone procedury? 
- ilość pacjentów przyjętych  w związku wystąpieniem objawów. 
 - ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych   powodów niż występowanie 
objawów. 
Odpowiedź 
W podmiocie doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19 u pacjenta: 
- łączna ilość pacjentów - 28 potwierdzonych pacjentów (dostępne dane z października i listopada) 
- wprowadzone procedury - izolacja, kwarantanna, procedury odnoszące się do zakażeń, transport do 
szpitala zakaźnego, 
- łączna ilość pacjentów przyjętych  w związku wystąpieniem objawów oraz z innych powodów niż 
występowanie objawów – 407; potencjalnie każdy pacjent może być nosicielem (dane dostępne z 
października i listopada). 
  
Pytanie 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 
W związku z pandemią Covid-19 nie doszło do przesunięć na inny termin, ani odwołania zaplanowanych 
zabiegów. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 7 
W przypadku braku zgody na powyższe pytanie proszę o zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w 
poniższej treści:  
 

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony  
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może 
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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 % 
 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy o poniższej treści: 
 

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony  
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego/, okresu 
polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku: 

a) wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy 
ubezpieczenia na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 70% w 
ryzyku odpowiedzialności cywilnej lub 70% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości 
będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego 
okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy, 
b) istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych; 
c) zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego. 

 

Zamawiający zmienia tym samym treść wzoru umowy dla PAKIETU 1 poprzez dodatnie nowego paragrafu. 
 
Pytanie 8 
Proszę o wykreślenie Klauzuli reprezentantów 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 9 
Prosimy o zgodę na modyfikację Klauzuli dedykowanego likwidatora: zamiast dedykowanego likwidatora 
wyznaczymy dedykowanego koordynatora, którego dane kontaktowe przekażemy w przypadku wygrania 
przetargu oraz aby informację o zmianie koordynatora można było wysłać mailowo. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany i nadaje klauzuli brzmienie: 
Klauzula dedykowanego koordynatora 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania koordynatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń 
Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie koordynatora wraz z podaniem jego 
danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania 
się z koordynatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie 
koordynatora Ubezpieczyciel niezwłocznie  poinformuje pisemnie lub mailowo Ubezpieczonego i 
reprezentującego go brokera. 
(dotyczy ubezpieczenia określonego w punkcie A, B i C) 
 
Pytanie 10 
Pytanie dot. zapisu Szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze 
administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby 
zdrowia. Prosimy o potwierdzenie, że intencją tego zapisu nie jest objęcie Zamawiającego ubezpieczeniem 
D&O. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że intencją powyższego zapisu nie jest objęcie Zamawiającego ubezpieczeniem D&O. 
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Pytanie 11 
Pytanie dot. zapisu: „Szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
Ubezpieczonego, w tym w mieniu pacjentów, również w depozycie„ – proszę o modyfikację zapisu i 
potwierdzenie, że wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot 
leczniczy depozytu. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 12 
Pytanie dot. zapisu: „Szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym zatrucia 
pokarmowe, zakażenia salmonellą, czerwonką), w związku z prowadzeniem kuchni szpitalnej” wnioskujemy o 
wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 13 
W przypadku braku zgody na wykreślenie zapisu określonego w punkcie 12. 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 wyraża zgodę na dodanie proponowanego zapisu. 
 
Pytanie 14 
Prosimy o wykreślenie z Wzoru Umowy dla Pakietu 1 poniższego zapisu: 
„9. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania o którym mowa w ust. 1 lub odpowiednio 
w ust. 2 Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy 
miesiąc niewywiązania się z zobowiązania. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wyżej 
wymienionej wysokości również w przypadku nieprzedłożenia w terminie określonym w, odpowiednio, ust. 5, 6 
lub 7 oświadczeń lub dokumentacji wskazanych w wyżej wymienionych ustępach objętych żądaniem 
Zamawiającego.„ 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 15 
Proszę o wykreślenie Klauzuli Nr 4 – Klauzula Rozliczenia Składek. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 16 
Proszę o wykreślenie Klauzuli Nr 7 – Klauzula Reprezentantów. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 17 
Proszę o wykreślenie Klauzuli Nr 8 – Klauzula Przekształceniowa. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 18 
Proszę o wykreślenie Klauzuli Nr 1 - Klauzula Informacyjna 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
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CZĘŚĆ IV 
 

PAKIET 2  
Ubezpieczenie majątku 
 
Pytanie 1 
Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do 
zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości  rzeczywistej tj. wartości 
odtworzenia mienia pomniejszona o zużycie techniczne? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 3 
Proszę  o wykaz  przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których 
budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć 
wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, 
instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu). 
Odpowiedź 
Zamawiający na bieżąco, w ramach potrzeb, przeprowadza drobne prace remontowe, Wykaz większych 
inwestycji remontowych w ostatnich 5 latach wskazano w Załączniku nr 3 do SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający  w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku 
istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 17 w części II. 
 
Pytanie 5 
Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w  ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?  
Odpowiedź 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 17 w części II. 
 

Pytanie 6 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym? 

Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków. 

Pytanie 7 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.  

Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 

Pytanie 8 
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie  prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu 

ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia 

prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 
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Pytanie 9 
W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego 

pytania  prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu 

zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały 

dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).  

Odpowiedź 
Zamawiający nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. 

Pytanie 10 
Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia? 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 11 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z 
zakresu ubezpieczenia. 
Odpowiedź 
Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 10 powyżej. 
 
Pytanie 12 
Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi  dopuszcza możliwość 
wprowadzenia  limitu odpowiedzialności  w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego 
akceptowalnego przez Zamawiającego? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 13 
Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek  
podniesienia się poziomu wód gruntowych. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 14 
Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN. 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 15 
Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN i 
zmianę limitu klauzuli z 1.000.000,00 PLN na 500.000,00 PLN. 
Odpowiedź 
W klauzuli katastrofy budowlanej została już (pierwotnie) wprowadzona franszyza redukcyjna w wysokości 
1000 PLN. 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu. 
 
Pytanie 16 
Proszę o informację czy Zamawiający podjął działania w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkód 
przepięciowych w mieniu?   
Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że wraz z wdrożeniami nowych projektów w zakładzie są montowane nowe urządzenia 
UPS, co ma istotny wpływ na podnoszenie skuteczności zapobiegania przepięciom. Ponadto dokonywane są 
przeglądy, aktualnie posiadanych UPS-ów (ewentualne naprawy) w celu jak najlepszemu zapobieganiu 
przepięciom. 
 
Pytanie 17 
Proszę o skrócenie terminu trwania zamówienia do 12 miesięcy. 
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Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu trwania zamówienia. 
 
Pytanie 18 
Proszę o zmianę terminu składania ofert na 26.01.2021 r. 
Odpowiedź 
Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 22.01.2021 r., do godz. 12.00 oraz termin otwarcia na 
dzień 22.01.2021 r., godz. 12.15. 
 
Pytanie 19 
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego proszę o wprowadzenie zapisu, iż ochronie podlega sprzęt do 7 roku 
eksploatacji.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 
 
Pytanie 20 
Jakie mienie demonstracyjne jest w posiadaniu Zamawiającego? Proszę o podanie rodzaju i wartości 
jednostkowych. 
Odpowiedź 
Zamawiający obecnie nie korzysta z takiego mienia. 
 
 
 

Powyższe zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
Załączniki do powyższych wyjaśnień: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ PO ZMIANACH z 18.01.2021, 

2. Załącznik nr 4 do SIWZ PO ZMIANACH z 18.01.2021. 

 

 

Treść powyższych odpowiedzi zamieszczana jest na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego oraz 
na platformie zakupowej, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
 


