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Znak sprawy: 55/19                                                                                                                                           Brzesko, dnia 20.09.2019r. 

 
 

Do Wykonawców zainteresowanych przetargiem nieograniczonym na świadczenie 
na świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia na 
rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, numer 
sprawy 55/19 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
/ZWANEJ DALEJ SIWZ/ 

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
 

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zadali pytania do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.   
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zmianami/, zwanej w dalszej części SIWZ ustawą, Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi: 
 

 
 Część 1: 

• obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo 
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 
2019 r. poz. 866/, 

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  medycznej innej niż objęta 
obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem ubezpieczenia 
nadwyżkowego. 

• dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – 
działalność pozamedyczna,   

 
Pytanie 1 - dotyczy wszystkich części Zamówienia 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż w  kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela o 
ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. 
 
 
Odpowiedzi: Zamawiający informuje, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą mieć zastosowanie Ogólne Warunki 
Ubezpieczeń Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z postanowieniami SIWZ. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie 2 - dotyczy wszystkich części Zamówienia 
Uprzejmie prosimy o rozważenie i umożliwienie zamiany SIWZ w zakresie okresu ubezpieczenia, terminu wykonania 
Zamówienia z 24 miesięcy na 12 miesięcy, a jeśli nie jest to możliwe o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia 
umowy:  
 
”Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż 
każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia 
ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z 
ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone 
sytuacje: 
a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym 
wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić 
przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądowym, 
c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony za okres pierwszych 9 miesięcy przekroczy 30%. Przez wskaźnik szkodowości rozumie 
się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w okresie pierwszych 9 miesięcy do 
składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia. 
d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków 
uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż proponowana treść klauzuli nie spełnia wymogów SIWZ i nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę 
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Pytanie 3 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie iż zapis „W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie 

odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych” odnosi się wyłącznie do obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż zapis „W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie 
odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie 
ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych”,  odnosi się wyłącznie do 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie 4 

Uprzejmie prosimy w ubezpieczeniu OC dobrowolnym o modyfikację treści SIWZ: 
W miejsce zapisu: 

„uzasadnione i niezbędne koszty jakie poniósł Zamawiający, w celu zapobieżenia powstaniu bezpośrednio grożącej 

szkodzie lub zwiększeniu się szkody” 

Prosimy o  treść: 

„uzasadnione i niezbędne koszty jakie poniósł Zamawiający, po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu 

zapobieżenia powstaniu bezpośrednio grożącej szkodzie lub zwiększen iu się szkody” 
 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie 5 

Uprzejmie prosimy w ubezpieczeniu OC dobrowolnym o modyfikację treści SIWZ: 
W miejsce zapisu: 

• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności    lub rozmiaru 

szkody, 

• koszty  procesu  z  udziałem  Zamawiającego jako  pozwanego przeciwko, któremu toczył się proces 

o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową  
Prosimy o  treść: 
koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi: 

a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze 

prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem,  

b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma 

związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania 

obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,  

c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego o raz kosztów opłat 

administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ. Niniejsza odpowiedź  modyfikuje treść 

SIWZ. 
 
 

 Część 2: 

• ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 

• ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
 
 
Pytanie  6 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zmodyfikowania zapisu SIWZ poprzez  wprowadzenie w zamian  klauzuli 
awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń, klauzulę w poniższej treści 

 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych 
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych 
spowodowanych : 
a) działaniem człowieka, 
b) wadami produkcyjnymi, 

c)      przyczynami eksploatacyjnymi. 
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Za szkody spowodowane: 

a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi 

osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 

b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, 

wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub 

zamontowania jej na stanowisku pracy, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające 

na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia,  

eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, 

sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 
 
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 

 
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z 

produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud 
żelaza i metali nieżelaznych), 

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają 
okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,    
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
i)  w postaci utraty zysku  

 

Limit odpowiedzialności : 50 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Franszyza redukcyjna :   500,00  

 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż proponowana treść klauzuli nie spełnia wymogów SIWZ i nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę 
 
 
Pytanie nr 7 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zmodyfikowania zapisu SIWZ poprzez  wprowadzenie do           klauzuli 
ewakuacji w pkt 5) kosztu pobytu  w wysokości 100,00zł. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.  

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę SIWZ.  Zamawiający informuje jednocześnie, iż treść 
klauzuli kosztów ewakuacji otrzymuje następujące brzmienie: 
 
KLAUZULA KOSZTÓW EWAKUACJI  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji 
pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w tym również przypadku 
rzekomego podłożenia ładunku wybuchowego  
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z:  
1) transportem pacjentów,  

2) transportem sprzętu medycznego,  

3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,  

4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,  

5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu 
zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.  
 
Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, 
Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 zł. 
 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
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Pytanie nr 8 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zmodyfikowania zapisu SIWZ poprzez wprowadzenie treści klauzuli lamp: 

Klauzula  ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje 
rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:  

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie 

wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, 

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie 

zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym 

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

Tabela nr 1 

 

a) Oznaczenie lamp  

(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)  

Zmniejszenie odszkodowania 

po okresie 

użytkowania 

miesięczny 

współczynnik 

• Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 

• Lampy laserowe (poza medycyną) 

 

6 miesięcy 

 

5,5 % 

• Lampy rentgenowskie-anodowe  - w szpitalach, oddziałach 

radiologicznych,  

• Lampy laserowe (w medycynie), 

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

medycyną) 

• Lampy analizujące (poza medycyną) 

• Tyratrony (w medycynie) 

 

 

 

 

12 miesięcy 

 

 

 

 

 

3,0 % 

 

• Lampy kineskopowe (poza medycyną) 

• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 

 

18 miesięcy 

 

2,5 % 

• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach 

rentgenologicznych (w medycynie ) 

• Inne lampy projektowe (w medycynie) 

• Lampy pamięciowe (poza medycyną) 

• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

 

 

24 miesiące 

 

 

2,0 % 

• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) 

• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)  

• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 

• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

 

 

 

24 miesiące 

 

 

 

1,5 % 

 
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u 
poprzednich posiadaczy. 
 
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich  w tomografii 

komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym 
schematem: 

                                                       P       x        100 

                                                       PG  x  X  x  Y 

gdzie: 

P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z 

okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na 

której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. 

PG =   standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m -cy 

eksploatacji, 

X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancj i 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: 
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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 proponowaną zmianę SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykaz mienia gr VIII na SU 12.202.581,17 zł. w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 
ryzyk. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szczegółowy wykaz środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia (w tym 
również mienia znajdującego się w grupie VIII)  stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, dostępny na stronie Zamawiającego. 
 
 
Pytanie nr 10 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zmodyfikowania zapisu SIWZ poprzez  wprowadzenie do           klauzuli 
ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia Limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia w wysokości 100.000,00zł. 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż proponowana treść klauzuli nie spełnia wymogów SIWZ i nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę 
 
Pytanie 11 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z „klauzuli braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz  
odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko” drugiego tiretu w treści: 

 

„w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może nastąpić 

jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą 

Wykonawcy.” 

 

W przypadku braku zgody na wykreślenie zapisu prosimy o zmodyfikowania zapisu SIWZ poprzez  wprowadzenie do klauzuli 

braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko, zapisu wprowadzonego 

poniżej pogrubiona czcionką:  
 
Ustala się, iż:  

 w odniesieniu do wartości ustalonych w systemie na sumy stałe,- zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia po 
wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania,  

 w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może 
nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za 
każdorazową zgodą Wykonawcy, za dopłatą składki zgodnie z ofertą.   

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ.  Zamawiający informuje jednocześnie, iż treść 
klauzuli braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzko otrzymuje 
następujące brzmienie: 

 
 
KLAUZULA BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ ODTWORZENIA LIMITÓW NA PIERWSZE 
RYZYKO.  
Ustala się, iż:  

• w odniesieniu do wartości ustalonych w systemie na sumy stałe,- zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia po 
wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania,  

• w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne może 
nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za 
każdorazową zgodą Wykonawcy, za dopłatą składki zgodnie z ofertą 

 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
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Pytanie nr 12 
W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dotyczącego kradzieży zwykłej, uprzejmie prosimy o rozważenie i umożliwienie 
modyfikacji treści klauzuli ubezpieczenia kradzieży zwykłej w poniższej treści: 

 
Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży bez włamania: 
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących 
odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:  
w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ 
ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezp ieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli 
kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego 
przywłaszczenia. 
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które roz umie się fizyczne 
szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że 
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody 
spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
a)     niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub 
księgowymi; 
b)      wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego 
niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z 
ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 
c)      udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli  dla każdego indywidualnego zdarzenia, 
d)      wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w 
wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 
e)      braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 
Limit odpowiedzialności: 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 500 zł 

 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż proponowana treść klauzuli nie spełnia wymogów SIWZ i nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę 

 
Pytanie nr 13 
W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności, uprzejmie prosimy o rozważenie i umożliwienie 
modyfikacji treści klauzuli dodatkowych kosztów działalności w poniższej treści: 

  
  KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i  

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:  

1. Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej opisanej w niniejszej Klauzuli jest uprzednie lub równoczesne 

zawarcie w TU umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla klienta korporacyjnego lub umowy 

ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych dla klienta korpo racyjnego (zwanej dalej umową 

ubezpieczenia mienia).  

2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej Klauzuli obejmuje niezbędne i ekonomicznie 

uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności gospodarczej, za istniałe 

w związku z przerwą lub zakłóceniem prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej powstałej na 

skutek szkody w mieniu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. koszty w okresie od powstania szkody w mieniu 

do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w poprzednim 

zakresie i miejscu, jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy (okres odszkodowawczy). Odpowiedzialność PZU SA 

ograniczona jest jedynie do tych kosztów (lub ich części), które przekraczają całkowite koszty prowadzenia 

działalności, które zostałyby poniesione w tym samym okresie, w zwykłych okolicznościach, gdyby nie doszło do 

powstania szkody w mieniu.  

3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień odpowiedzialności Ubezpieczyciela powstaje jeżeli spełnione są łącznie 

następujące przesłanki: 

1) przerwa lub zakłócenie prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej powstała na skutek 

szkody w mieniu zaistniałej w miejscu ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia w następstwie zajścia zdarzenia 

losowego, 

2) szkoda w mieniu, o której mowa w pkt. 1 objęta jest w chwili jej powstania zakresem ubezpieczenia na 

podstawie zawartej umowy ubezpieczenia mienia (niezależnie od wysokości franszyzy redukcyjnej wskazanej w 

umowie ubezpieczenia mienia).  
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4. Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane fakturami:  

1) koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, 

2) koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń, 

3) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,  

4) koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin, 

5) koszty poinformowania dostawców i klientów o zmianie lokalizacji. 

5. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za dodatkowe koszty działalności do kwoty limitu odpowiedzialności w 

wysokości 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

6. Franszyza redukcyjna potrącana z każdego odszkodowania wynosi: 

1) 2 dni dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej lub zbliżonej  wysokości 

przez cały czas trwania okresu odszkodowawczego) – wysokość franszyzy redukcyjnej będzie ustalana na 

podstawie iloczynu średniej dziennej wysokości kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz 

określonej w umowie ubezpieczenia liczbie dni (za dzień uważa się dzień roboczy dla danego Ubezpieczającego),  

2) 6.000,00 zł dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo). 

7. Ubezpieczony ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z póżn. zm.) oraz w 

taki sposób przechowywać i chronić dokumentację finansową aby zminimalizować ryzyko jej zniszczenia albo 

zagubienia. 

8. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub 

zwiększone: 

1) szkodą w mieniu, za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia 

mienia, 

2) decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie 

zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej  przez Ubezpieczony , 

3) brakiem wystarczających środków u Ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy odtworzenia lub naprawy 

zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy wynika to z ograniczenia 

odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia mienia (w tym w wyniku niedoubezpieczenia), 

4) innowacjami i ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego 

mienia, 

5) nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności w celu 

przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej, 

6) szkodą w mieniu objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie klauzul dodatkowych lub postanowień 

dodatkowych lub odmiennych do ogólnych warunków ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 2  

7) przepięciem spowodowanym wyładowaniem atmosferycznym,  

8) niemożnością ściągnięcia należności w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty dokumentacji, danych, 

nośników danych, 

9) utratą danych lub nośników danych, 

10) karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Ubezpieczony będzie zobowiązany w przypadku 

nie wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w mieniu.  
 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.  
 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż proponowana treść klauzuli nie spełnia wymogów SIWZ i nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę 

 

Pytanie nr 14 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia w części I Zamówienia zwracamy się z prośba o usunięcie klauzuli fakultatywnej 

dotyczącej funduszu prewencyjnego.  

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie będzie negatywna, to prosimy o zastosowanie poniższej treści klauzuli: 

 

„Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego 

Wykonawca w kwocie …………. PLN /słownie PLN: …………./ dla …………. w okresie obowiązywania umowy 

ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie 

zaakceptowany przez Wykonawca, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem 

środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawca obowiązujące w dniu 

podpisania umowy prewencyjnej.” 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli fakultatywnej dotyczącej funduszu prewencyjnego dla I 
Części Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla Części I klauzuli funduszu 
prewencyjnego w poniższej treści: 
   
Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Wykonawcy w 
kwocie 20.000,- PLN /słownie PLN: dwadzieścia tysięcy dla Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy 
ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez 
Wykonawcę, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w 
oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.” 
 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

Pytanie nr 15 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia w części II Zamówienia zwracamy się z prośba o usunięcie klauzuli fakultatywnej 

dotyczącej funduszu prewencyjnego.  

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie będzie negatywna, to prosimy o zastosowanie poniższej treści klauzuli: 

 

„Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Wykonawca 

w kwocie …………. PLN /słownie PLN: …………./ dla …………. w  okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy 

założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Wykonawca, a 

wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o 

uregulowania wewnętrzne Wykonawca obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli fakultatywnej dotyczącej funduszu 

prewencyjnego dla II Części Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla Części II 

klauzuli funduszu prewencyjnego w poniższej treści:  

   

Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego 

Wykonawcy w kwocie 20.000,- PLN /słownie PLN: dwadzieścia tysięcy dla Zamawiającego w okresie 

obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki 

zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem 

środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu 

podpisania umowy prewencyjnej.” 

 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 

Pytanie nr 16 

Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia do zakresu ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli: 

 

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej 

postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym 

zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, le cz 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. 
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- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający 

szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, któ ry 

rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują 

m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.  

 

lub: 

potwierdzenia, ze intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochrona ubezpieczeniowa szkód, o których mowa 

w ww. klauzuli. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, Jednocześnie Zamawiający potwierdzenia, że 

intencją  nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, o których mowa w ww. klauzuli  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

  

Pytanie nr 17 

Prosimy o informację o planowanych w okresie ubezpieczenia inwestycjach wraz z ich krótkim opisem, wartością oraz 

terminem zakończenia. 

 

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada wiedzy o planowanych inwestycjach w zakresie inwestycji 

budowlanych.  Zakupy sprzętu medycznego realizowane są na bieżąco według potrzeb. 

 

Pytanie nr 18 

Prosimy o rozszerzenie KLAUZULI ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH o frazę „pod 

warunkiem że są sprawne technicznie, a w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych – odpowiadają wymogom 

prawa.” 

 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż proponowana treść klauzuli nie spełnia wymogów SIWZ i nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę 
 
Pytanie nr 19 
W związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej oraz mienia na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku,  
powołując się na art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publ icznych, Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń S.A. Oddział w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym 
zakresie: 
 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 2.10.2019r. oraz możliwość zadania pytań do SIWZ do 
25.09.2019r.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
przedłuża termin składania ofert do dnia 01 października 2019 r., do godz. 11.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01 
października 2019 r., o godzinie 11.15. 
 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 20 - Dotyczy wszystkich części zamówienia. 
W opisie przedmiotu zamówienia proszę o szczegółowy wykaz szkód obejmujący: datę powstania szkody, opis 
zdarzenia/przyczyny, wysokość wypłaconych odszkodowań, wysokość założonych rezerw, uzyskanych regresów. Dotyczy 
wszystkich części zamówienia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający poniżej podaje szczegółowy wykaz szkód dla Części I, II i III. Wykaz obejmuje dane które są w 
posiadaniu Zmawiającego 
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• Część I 
 

Data szkody 
Rodzaj 
ubezpieczenia 

Dodatkowe informacje 
będąca w posiadaniu 
Zamawiającego 

Wypłata PLN 

15.08.2015 
OC dobrowolne 
pozamedyczne 

Uszkodzenie mienia 259,-PLN 

20.12.2015 
OC podmiotu 
leczniczego 

Uszkodzenie ciała i rozstrój 
zdrowia 

7.000,-PLN 

16.04.2015 
OC podmiotu 
leczniczego 

Błąd podczas zabiegu 58.275,-PLN 

22.11.2016 
OC podmiotu 
leczniczego 

Błąd podczas zabiegu 15.550,-PLN 

 
 

• Część II 
 

Data szkody 
Rodzaj 
ubezpieczenia 

Dodatkowe informacje będące w 
posiadaniu Zamawiającego 

Wypłata PLN 

21.01.2016 
Sprzęt 
elektroniczny 

drukarka Lexmark -uszkodzenie podczas 
niewłaściwego użytkowania 

471,70 

17.02.2016 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzenie aparat Optyka, zgięcie części 
roboczej optyki ,uszkodzenie soczewek 

7 215,30 

17.06.2016 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzony kolonoskop podczas badania 
przez pacjenta 

27 672,49 

22.06.2016 
Sprzęt 
elektroniczny 

Dewastacja mienia, pogięte kraty okien 492,00 

24.06.2016 
Sprzęt 
elektroniczny 

uszkodzenie kolonoskop  podczas 
trudnego badania 

7 950,32 

26.08.2016 
Sprzęt 
elektroniczny 

Przepięcie na skutek wyładowań 
atmosferycznych, centrala telefoniczna i 
ruter internetu 

1 295,00 

02.09.2016 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzona głowica  przez pacjenta 
podczas badania, trącenie sondy 

24 300,00 

23.03.2017 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzona głowica  UST-5299 przez 
pacjenta, który wyrwał kabel głowicy z 
gniazda aparatu 

19 000,00 

06.04.2017 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzona głowica Cover 9123 przez 
pacjenta 

18 500,00 

10.04.2017 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzony kolonoskop podczas badania 25 495,02 

04.05.2017 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzony rejestrator CCTV-przepięcie 
podczas wyładowań atmosferycznych 

1750,00 

29.05.2017 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzony kolonoskop podczas badania 27 266,17 

01.06.2017 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzony gastroskop podczas badania 
przez pacjenta 

5 112,45 

26.07.2017 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzony kolonoskop podczas mycia i 
dezynfekcji 

33 639,29 

16.08.2017 
Sprzęt 
elektroniczny 

Gastroskop Podczas badania pacjenta 
wyrwała aparat i uszkodziła 

27 238,81 

15.11.2017 Mienie  
Uszkodzony czujnik do pomiaru saturacji 
przez pacjenta 

888,00 

16.11.2017 mienie 
Zagryzienie 
końcówki(sondy) wideoduodenskopu   
przez pacjenta 

25 865,30 

01.12.2017 mienie 
Uszkodzony holter przez pacjenta, który 
upuścił na niego kubek z gorąca herbatą  

4 374,00 

24.02-2018 Mienie 
Uszkodzony monitoring w  w wyniku 
przepięcia sieci zasilającej 

5 035,00 

05.03.2018 mienie 
Uszkodzenie napędu drzwi szybowych 
windy(sterownik) 

8 939,02 

19.07.2018 Sprzęt Uszkodzony kolonoskop podczas badania 13 320,90 
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elektroniczny pacjenta 

11.10.2018 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzenie kolonoskopu podczas 
przeprowadzanego badania  

24 015,74 

03.01.2019 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzenie bronchoskopu podczas 
badania przez pacjenta 

22 011,07 

24.01-2019 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzony podest tomografu podczas 
badania przez pacjenta 

17 527,50 

05.02.2019 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzony pulsometr przez pacjenta 
podczas badania 

570,00 

15.02.2019 
Sprzęt 
elektroniczny 

Uszkodzony videogastroskop podczas 
badania  

19 747,10 

11-03.2019 Mienie 
Uszkodzone zadaszenie pod naporem 
opadów śniegu 

1 845,35 

10.05.2019 Sprzęt elektr. 
Uszkodzenie kardiomonitora podczas 
badań 

2 796,53 

17.05.2019 mienie Uszkodzenie 2 kamer przepięcie 2 605,75 

    

 
 

• Część III 
 

Data szkody 
Rodzaj 
ubezpieczenia 

Dodatkowe informacje 
będąca w posiadaniu 
Zamawiajacego 

Wypłata PLN 

30.03.2016 AC   2 568,00 

11.10.2016 OC   1 000,00 

21.01.2017 AC   2 630,48 

05.06.2017 AC   16 733,85 

11.03.2018 AC 

  
Na jezdnie wtargnęły sarny, 
kierowca chcąc uniknąć 
zderzenia rozpoczął nagłe 
hamowanie, wypadł z jezdni, 
przewrócił karetkę na bok 
(szkoda całkowita z AC na 
kwotę 154.797,-PLN   

154 797,00 

21.09.2018 OC   2 823,00 

21.09.2018 AC 
Uszkodzona przednia szyba 
czołowa  

1 366,00 

14.01.2019 AC 

Do szkody doszło na 
skrzyżowaniu, karetka jadąc 
na sygnale została uderzona 
przez jadący samochód 
odśnieżający drogę, który w 
momencie zdarzenia miał 
pierwszeństwo przejazdu  

42 812,00 

02.02.2019 AC 

 Zderzenie z łosiem który 
wtargnął na jezdnię (szkoda 
AC wypłacone odszkodowanie 
na kwotę 21.506,-PLN   

21 506,00 

11.03.2019 AC 

Podmuch silnego wiatru 
przesunoł garaż, który 
uszkodził pojazd będący 
zaparkowany w środku garażu   

3 758,00 

22.03.2019 AC 
 Uszkodzona przednia szyba 
czołowa 

701,00 

 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
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Pytanie nr 21  - Dotyczy wszystkich części zamówienia. 
W opisie przedmiotu zamówienia proszę o wskazanie daty stanu informacji o szkodowości. Dotyczy wszystkich części 
zamówienia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż podana szkodowość dla I i II części zadania została przygotowana na dzień 
12.08.2019 . Szkodowość  dla III części zadania została przygotowana na dzień 11.09.2019. Zamawiający na dzień 
dzisiejszy nie dysponuje innymi zaświadczeniami z towarzystw ubezpieczeniowych. 
 
 
Pytanie nr 22 
Proszę o aktualizację informacji o szkodowości, jeżeli data ujawnionych informacji jest wcześniejsza niż 31.08.2019 r. 
Dotyczy wszystkich części zamówienia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 21 
 
 
Pytanie nr 23 
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk proszę o wprowadzenie limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia dla każdego okresu rozliczeniowego – dotyczy odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody wymienione w tabeli 
na stronie 27 opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 
wskazane poniżej podlimity odpowiedzialności mają zastosowanie na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdego okresu 
rozliczeniowego: 
 

Zastosowane podlimity odpowiedzialności Wykonawcy: 
 

1 

Kradzież z włamaniem i 
rabunek w lokalu – dotyczy 
mienia ruchomego, m.in: 
maszyny, aparaty, urządzenia, 
środki obrotowe, mienie osób 
trzecich,  

I ryzyko 

Wypłata wg  
rachunków/faktur/ 
kosztorysów itp.  do 
wysokości limitu 
odpowiedzialności  
 
 

500.000PLN 

2 Koszty naprawy zabezpieczeń 
I ryzyko 

30.000PLN 

3 
Gotówka w transporcie od 
rabunku 

I ryzyko 
20.000PLN 

4 
Gotówka od kradzieży z 
włamaniem w miejscu 
ubezpieczenia 

I ryzyko 
40.000PLN 

5 
Gotówka od rabunku w 
miejscu ubezpieczenia 

I ryzyko 
40.000PLN 

6 
Szyby i inne przedmioty 
szklane od stłuczenia – zgodnie 
z klauzulą 

I ryzyko 
50.000PLN 

7 Ryzyko przepięć 
I ryzyko 

600.000PLN 

8 
Ryzyko dewastacji, wandalizmu 
zgodnie z klauzulą 

I ryzyko 
400.000PLN 

9 Terroryzm 
I ryzyko 

5.000.000PLN 

11 Ryzyko graffiti 
I ryzyko 

30.000PLN 

 
 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie nr 24 
Proszę o zmianę zapisu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: „Franszyza integralna – maksymalnie 500 PLN” poprzez 
wykreślenie tego zapisu lub wprowadzenie określonej kwoty. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż dla Części II Przedmiotu Zamówienia w zakresie ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk wprowadza franczyzę integralną w wysokości 500,-PLN   
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
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Pytanie nr 25 
Proszę o aktualizację sum ubezpieczenia wg stanu nie wcześniej niż na dzień 31.08.2019 r. Dotyczy mienia od wszystkich 
ryzyk oraz sprzętu elektronicznego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stan zgłoszonego do ubezpieczenia majątku w ramach Części II Przedmiotu 
zamówienia jest na miesiąc lipiec. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w posiadaniu innego wykazu. 
 
 
Pytanie nr 26 
W klauzuli automatycznego pokrycia proszę o zmianę limitu odpowiedzialności do poziomu: „20% wartości łącznej sumy 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego jednak nie więcej niż 5 000 000,00 PLN” 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż proponowana treść klauzuli nie spełnia wymogów SIWZ i nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę 
 
Pytanie nr 27 
W klauzuli drobnych robót budowlanych proszę o zmianę limitu dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do 
poziomu 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie  zdarzenia  w okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż proponowana treść klauzuli nie spełnia wymogów SIWZ i nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę 
 
Pytanie nr 28 
Proszę o skreślenie klauzuli Zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż proponowana treść klauzuli nie spełnia wymogów SIWZ i nie wyraża zgody na   
proponowaną zmianę 
 
Pytanie nr 29 
W Klauzula braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko proszę o 
skreślenie zapisu: „w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie 
automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie 
za każdorazową zgodą Wykonawcy.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż proponowana treść klauzuli nie spełnia wymogów SIWZ i nie wyraża zgody na    
proponowaną zmianę 
 
Pytanie nr 30 
Dla klauzuli katastrofy budowlanej proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż proponowana treść klauzuli nie spełnia wymogów SIWZ i nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę 
 
Pytanie nr 31 
Dla klauzuli katastrofy budowlanej proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wysokości szkody nie mniej niż 
10 000,00 PLN. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, jednocześnie zamawiający wprowadza franszyzę 
redukcyjną dla klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 2.500,-PLN 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 32 
Proszę o zmianę franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego na 5% wartości szkody nie mniej niż 
1 000,00 PLN. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż proponowana treść klauzuli nie spełnia wymogów SIWZ i nie wyraża zgody na 
proponowaną zmianę 
 
Pytanie nr 33 
Czy jakikolwiek sprzęt elektroniczny medyczny jest użytkowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak, to 
proszę o wskazanie jaki sprzęt jest użytkowany poniżej poziomu gruntu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuję iż zdecydowana większość sprzętu medycznego znajduje się w pomieszczeniach 
powyżej poziomu gruntu -parter oraz piętra.  
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Część III  
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
Ubezpieczenie Auto-casco, 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Ubezpieczenie Assistance 
 
 
Pytanie nr 34 
Proszę o zmianę zapisu w ubezpieczeniu AC: „Franszyza integralna – maksymalnie 500 PLN” poprzez wykreślenie tego 
zapisu lub wprowadzenie określonej kwoty. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż dla Części III Przedmiotu Zamówienia dla ubezpieczenia AutoCasco wprowadza 
franszyzę integralną w wysokości 500,-PLN  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 35 
Proszę o wprowadzenie definicji szkody całkowitej zgodnie z OWU AC Ubezpieczyciela. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zmawiający wprowadza dla Części 
III Przedmiotu Zamówienia definicję szkody całkowitej w poniższym brzmieniu: 
  
W ubezpieczeniu Auto-casco za szkodę całkowitą uznaje się uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego 
naprawy ustalone według zasad określonych w OWU Wykonawcy przekraczają 70% wartości pojazdu na dzień ustalenia 
odszkodowania. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 36 
Proszę o doprecyzowanie, że ubezpieczenie assistance dotyczy pojazdów zarejestrowanych jako pojazdy osobowe lub 
ciężarowe o ładowności do 2,5 tony. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ubezpieczenie Assistance dotyczy pojazdów zarejestrowanych jako osobowe lub 
ciężarowe o ładowności do 2,5 tony. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 37 
W ubezpieczeniu assistance proszę o wprowadzenie zapisu, że limit holowania wynosi 1 000 km od miejsca zdarzenia do 
miejsca wskazanego przez ubezpieczającego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę w SIWZ w Części III ust.1.6 pkt 3 o treści: 
Ubezpieczenie obejmuje holowanie uszkodzonego pojazdu do warsztatu serwisowego, na parking depozytowy lub w 
inne miejsce wskazane przez  Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w odległości do 1000 km od miejsca zdarzenia. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 
 
 
Pytanie nr 38  - Dotyczy wszystkich części zamówienia 
Proszę o zmianę terminu złożenia ofert na dzień 02.10.2019. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
przedłuża termin składania ofert do dnia 01 października 2019 r., do godz. 11.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01 
października 2019 r., o godzinie 11.15. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
 
Oprócz zmian wskazanych powyżej Zamawiający dokonuje zmiany rozdziału 17 SIWZ (w zakresie terminów składania i 
otwarcia ofert) oraz Załącznika nr 6 do SIWZ opis Przedmiotu Zamówienia  - punkt 2.5 ( w zakresie korekty sumy 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) 
 
1. W rozdziale 17 specyfikacji istotnych warunków zamówienia punkt 1. 
 
dotychczasowy zapis:   
 
1.Termin składania ofert upływa w dniu 25.09.2019r.  o godz.11:00 
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otrzymuje następujące brzmienie: 
 
1.Termin składania ofert upływa w dniu 01.10.2019r.  o godz.11:00 
 
 
2. W rozdziale 17 specyfikacji istotnych warunków zamówienia punkt 5 
 
dotychczasowy zapis:   
 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika zamawiającego tj. II piętro- sekretariat ul. Grunwaldzka 10, 33-300 
Nowy Sącz, woj. małopolskie, w dniu 25.09.2019 r., o godz. 11.15  
 
otrzymuje następujące brzmienie: 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika zamawiającego tj. II piętro- sekretariat ul. Grunwaldzka 10, 33-300 
Nowy Sącz, woj. małopolskie, w dniu 01.10.2019 r., o godz. 11.15  
 
 
3. Załącznik nr 6 do SIWZ opis Przedmiotu Zamówienia  - punkt 2.5 otrzymuje brzemiennie 
 
2.5. Przedmiot ubezpieczenia, system ubezpieczenia oraz wartości poszczególnych    składników majątku / limity 
odpowiedzialności 
 
Suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto przyjętej jako wartość odtworzeniowa (bez względu na wiek, 
stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia).  
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będzie objęty wybrany 
sprzęt określony w załączniku nr 7 do SIWZ należący do Zamawiającego lub przez niego użytkowany.  
 

 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie. 
 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostało 
zawarte w rozdziale 24 SIWZ." 
 

 
Załączniki: 

1. Zmieniony formularz cenowy 1 B 
2. Skorygowany załącznik nr 7 do SIWZ  Wykaz sprzętu elektronicznego, medycznego  zgłoszonego do ubezpieczenia 

– korekta dotyczy wykazu sprzętu komputerowego 
 

 
 

Z poważaniem,  
Małek Artur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiot ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia  

Sprzęt medyczny przenośny wykorzystywany  ambulansach 624 112,33 PLN 

 Sprzęt elektroniczny - medyczny 10 140 948,11 PLN 

Pozostały sprzęt elektroniczny – medyczny oraz pozostały 
biurowy    1.824.560,95 PLN 

RAZEM                                 12.589.621,39  PLN 


