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Łódź, dnia 17 października 2018 roku
DTA.333.2.2018
Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego, numer sprawy:
DTA.333.2.2018.
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 201 7 r. poz.
1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom odpowiedzi na zapytania złożone do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia z podaniem treści pytań.

1. Czy w Pakiecie nr 1 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątku Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w następującej treści:
Ubezpieczyciel i Ubezpieczający postanawiają, że umowa ubezpieczenia będzie automatycznie wznawiana na
kolejny roczny okres ubezpieczenia.
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z
2-miesięcznym
okresem
wypowiedzenia,
ze
skutkiem
na
koniec
pierwszego
okresu
rozliczeniowego/polisowego.
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej
na
koniec
10
miesiąca
pierwszego
okresu
rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%, w przypadku ubezpieczeń majątkowych 50%; wskaźnik
szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 10 miesięcy
pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 10/12 składki należnej za pierwszy okres
rozliczeniowy/polisowy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prosimy
o potwierdzenie że szkody osobowe wynikające z naruszenia praw pacjenta dotyczą tylko życia i zdrowia.
Jeżeli Zamawiający nie potwierdza powyższego prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 -30 tys. zł na
jeden i wszystkie wypadki na szkody powstałem w związku z naruszeniem praw pacjenta.
Odp. Zamawiający potwierdza, iż szkody osobowe wynikające z naruszenia praw pacjenta objęte ochroną w
ramach ubezpieczenia OC dotyczą tylko życia i zdrowia.
3. Prosimy o uaktualnienie szkodowości o stan rezerw na niewypłacone renty w kwocie 151.404,00 zł.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest mu znana metodologia określania rezerw na niewypłacone renty
przez Ubezpieczycieli. Jednocześnie informuje, iż z wypłatą rent związane jest jedno roszczenie zakończone
wyrokiem dotyczące zdarzenia z roku 2014.
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4. Prosimy o uaktualnienie szkodowości o szkodę z tytułu błędu medycznego wypłaconą w 2016 r. –
realizacja wyroku na kwotę 75.697,61 + renta na zwiększone potrzeby 620,00 miesięcznie.
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż ww. wypłata dotyczy zdarzenia z roku 2014. Zgodnie z informacjami
Zamawiającego ww. odszkodowanie było wypłacone na rzecz poszkodowanego w roku 2015. Na kwotę o
której informuje Wykonawca poza odszkodowaniem składają się również zwrot kosztów procesu i wartość
odsetek. Kwota odszkodowania była ujęta w danych szkodowych umieszczonych w załączniku numer 1 do
SIWZ – Informacje o Zamawiającym.
5. Prosimy o uaktualnienie szkodowości o rezerwę na kwotę 35.000,00zł w szkodzie majątkowej z dnia
11.05.2018r – zalanie jednego z pomieszczeń budynku przychodni na ul. Tymienieckiego 18
Odp. Według informacji uzyskanych od aktualnego Ubezpieczyciela w związku z brakiem dalszych roszczeń
ze strony Zamawiającego ww. rezerwa została rozwiązana.
6. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktual ne przeglądy
budowlane (roczne i 5 letnie), czy wszystkie budynki posiadają zgodę na użytkowanie.
Odp. Tak
7. Czy przeglądy obiektów budowlanych są wykonywane zgodnie z wymogami, czy książki obiektów
budowlanych są uzupełniane na bieżąco?
Odp. Tak
8. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, kiedy
ostatnio była aktualizowana, czy zawiera jakieś zastrzeżenia, jeśli tak to jakie i kiedy Zamawiający je
zrealizuje.
Odp. Tak, 2014 rok lokalizacje Gdańska i Aleksandrowska, 2016 rok lokalizacje Tymienieckiego i
Piłsudskiego.
9. Czy stanowiska pracy Zamawiającego spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w
środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
Odp. Tak
10. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlaneg o (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
Odp. Tak
11. Czy Zamawiający posiada aktualne przeglądy ( dotyczy wszystkich lokalizacji):
a) obiektów budowlanych,
b) instalacji elektrycznej,
c)
instalacji odgromowej,
d) instalacji gazowej,
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne),
f)
instalacji gazów medycznych,
g)
sprzętu przeciwpożarowego,
h)
instalacji hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz węży hydrantowych,
i)
urządzeń dźwigowych
i czy protokoły z przeglądów wskazują na jakiekolwiek nieprawidłowości (dotyczy wszystkich lokalizacji).
Odp. Tak, poza f) nie dotyczy.
12. Czy w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zamontowane systemy detekcji pożaru, a jeśli nie to w
których i kiedy jest planowane ich zainstalowanie.
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Odp. W pomieszczeniu serwerowni jest zainstalowany system detekcji pożaru. W obiektach przy ul.
Aleksandrowskiej i Tymienieckiego są zainstalowane automatyczne klapy dymowe w ewak uacyjnych klatkach
schodowych z czujnikami dymu. W pozostałych nie ma systemów detekcji pożaru – nie są wymagane.
13. W odniesieniu do mienia zgłaszanego do ubezpieczenia w Ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - środki trwałe maszyny i urządzenia, prosimy o podanie wartości
sprzętu elektronicznego (jaka jest to suma ubezpieczenia w zł.) w podziale na medyczny/niemedyczny;
stacjonarny/przenośny, przesłanie wykazu tego sprzętu oraz zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający
dopuszcza możliwość ubezpieczenia w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk?
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny znajduje się w pozycji tabeli środki
trwałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania grupa 4 KŚT (cała kwota) zaś sprzęt elektroniczny
medyczny w pozycji środki techniczne narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie gr 8 KŚT lecz nie stanowi
całej jej wartości.
Zamawiający nie przewiduje ubezpieczenia w/w mienia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego zwracając
jednocześnie uwagę że co do zasady zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk sprzęt starszy niż 5 lat
Wykaz sprzętu elektronicznego może zostać przekazany Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa.
W przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie wyłączenia za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez
uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w
oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność
pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy
optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej
pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych
(odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu oraz poniższe
zapisy?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisów dotyczących klimatyzacji.
Prosimy również o zgodę na włączenie w odniesieniu do w/w sprzętu elektronicznego poniżej
wymienionych klauzul przy założeniu, że wśród ubezpieczane sprzętu występu je taki, którego mogą
dotyczyć:
Klauzula Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej
Ustala się, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do
endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami:
- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do
zachowania
urządzenia w należytym stanie,
– przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy
przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
– przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania,
mocowania
dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.
Odp. Zamawiający wyjaśnia że nie posiada urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego.
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Klauzula Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny
selenowe)
Ustala się, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szk ód odpowiedzialność
Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:
- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz
rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość
odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody
do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Klauzula Ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk
Ustala się, 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)

1.

Zmniejszenie odszkodowania

2.

po
okresie
użytkow
ania

Lampy
rentgenowskie
medycyną)
Lampy
laserowe
medycyną)

4.
5.

(poza

6 miesięcy

3.

6.
7.

miesięczny
współczyn
nik

5,5 %

(poza

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)

8.

12
miesięcy

11. 3,0 %

Lampy
kineskopowe
(poza
medycyną)
Lampy wysokiej częstotliwości

12.
13. 18
miesięcy

14.
15. 2,5 %

9.

10.
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(poza medycyną)
Rentgeny-lampy anodowe przy
częściach rentgenologicznych (w
medycynie )
Inne
lampy
projektowe
(w
medycynie)
Lampy
pamięciowe
(poza
medycyną)
Lampy
fotopowielaczy
(poza
medycyną)

16.

18.

17. 24
miesiące

19. 2,0 %

Lampy regulacyjne / stabilizujące
(w medycynie)
Rentgenowskie
lampy
wzmacniające
obraz
(w
medycynie)
Lampy analizujące / Kineskopy
(w medycynie)
Lampy akceleratora liniowego (w
medycynie)

20.

22.

21. 24
miesiące

23. 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:
i. P
x
100
ii. PG x X x Y
gdzie:
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy
(włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody,
zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji
producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń,
godzin i m-cy eksploatacji,
X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp
danego rodzaju:
b)nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
a) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do
zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
b) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:
c) Y = współczynnik likwidacyjny
d) lampy rentgenowskie współczynnik 2
e) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
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Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne
warunki udzielonej gwarancji.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł
w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i mienia od wszystkich ryzyk.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
15. W odniesieniu do zapisów klauzuli kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie
klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:
Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej:
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 ubezpieczenia (ryzyko nie dotyczy
mienia wynoszonego na zewnątrz tych lokalizacji). 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 rozumie się
fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym
fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, 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: 10.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia- limit
wspólny na AR i EEI
Franszyza redukcyjna: 500zł.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody jednocześnie dokonuje modyfikacji zapisów dotyczących
kradzieży zwykłej znajdujących się w Załączniku nr 2 do SIWZ zgodnie z odpowiedzią na pytanie
numer 75.
16. W odniesieniu do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu „W
ubezpieczeniu nie ma zastosowania zasada proporcji”.
Jednocześnie proponujemy poniższą klauzulę :
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KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada
stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu
ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy
ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.
Odp. Z uwagi na fakt, iż mienie w systemie sum stałych jest ubezpieczone według wartości
księgowej brutto Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wnioskowanego zapisu, który jest
ponadto zgodny ze zmianą wnioskowaną przez Wykonawcę w pkt 17.
17. W odniesieniu do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
czy Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do definicji wartości księgowej brutto zas tosowanie poniższej
definicji.
Klauzula wypłaty odszkodowania
W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, dla którego zastosowano jako wartość
ubezpieczeniową wartość księgową brutto, nie ma zastosowania zasada proporcji przy naliczaniu
odszkodowania, nawet jeżeli suma ubezpieczenia okaże się niższa od jego wartości faktycznej
(odtworzeniowej bądź rzeczywistej) pod warunkiem, że podana suma ubezpieczenia odpowiada
wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.
Zamawiający informuje, iż suma ubezpieczenia wynika z ksiąg rachunkowych według stanu na
31.05.2018 r.
18. W odniesieniu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk czy
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wyłączeń zgodnie z owu Wykonawcy?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, wyłączenia określa SIWZ z uwzględnieniem niniejszej od powiedzi.
W przypadku braku zgody czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższych wyłączeń :
1. akty terroryzmu, przez które rozumie się działania mające na celu wprowadzenie chaosu,
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków
ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, zapis ograniczający odpowiedzialność za akty terroryzmu
znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. katastrofy budowlanej, osiadania, zapadnięcia się, wyniesienia, spękania, skurczenia lub
ekspansji elementów konstrukcji budynków, chyba że nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego
zaistnienia innego zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową;
Odp. Zamawiający akceptuje wyłączenie z zastrzeżeniem postanowień klauzuli katastrofy
budowlanej.
3. spowodowane niedoborami ujawnionymi dopiero podczas przeprowadzenia inwentaryzacji
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż stosowny zapis znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
4. poddania w procesie technologicznym ubezpieczonego mienia działaniu ognia albo ciepła;
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż stosowny zapis znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
5. eksplozji wywołanej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w celach produkcyjnych,
eksploatacyjnych, technologicznych, doświadczalnych lub rozbiórkowych oraz w silnikach
spalinowych, gdy eksplozja związana jest z ich naturalną funkcją lub gdy eksplozja spowodowana
została normalnym ciśnieniem zawartych w nich gazów;
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż stosowny zapis znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
6. działania prądu elektrycznego, chyba że w jego następstwie powstał pożar; niniejsze wyłączenie
nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym
(rozumianego jako krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie
robocze lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych
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odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą
energię elektryczną) w mieniu zabezpieczonym poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników
i ochronników przeciwprzepięciowych); niezależnie od powyższego z ochrony ubezpieczeniowej
pozostają wyłączone szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego powstałe we wkładkach
topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych,
czujnikach, żarówkach, lampach;
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż stosowny zapis znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
7. prowadzonych robót ziemnych lub powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia robotami budowla nymi
(rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie
na budowę;
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż stosowny zapis znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
8. kradzieży z włamaniem mienia, rabunku lub aktów wandalizmu (dewastacji) powstałych po
upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia przerwy w prowadzeniu działalności w miejscu ubezpieczenia
określonym w umowie ubezpieczenia, w przypadkach kiedy ubezpieczone obiekty zostały opusz czone i pozostają niewykorzystane, chyba że ten fakt został zgłoszony do Ubezpieczyciela i
Ubezpieczający lub Ubezpieczony w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem wprowadził dodatkowe środki
zabezpieczenia mienia;
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż stosowny zapis znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ .
9. osunięcia lub zapadnięcia się ziemi – spowodowanego działaniem człowieka;
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż stosowny zapis znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ .
10. wycieku stopionego materiału; jeżeli w następstwie wycieku stopionego materiału wystąpił pożar lub
eksplozja Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki tych zdarzeń;
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż stosowny zapis znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek:
1) wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, wad
ukrytych – w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu dotkniętym tymi wadami, złym wykonaniem lub
błędami;
2) mechanicznego uszkodzenia maszyny lub urządzenia na skutek błędnego zadziałania lub
niezadziałania części mechanicznej, jeżeli takie błędne zadziałanie lub niezadziałanie spowodowane
zostało błędem w sterowaniu tą maszyną lub urządzeniem, niezależnie od faktu, czy taki błąd
spowodowany został bezpośrednio lub pośrednio przez człowieka, czy też wewnętrzne lub
zewnętrzne automatyczne urządzenie sterujące albo czynnikiem wewnętrznym rozumianym jako
zdarzenie zaistniałe wewnątrz mechanizmu tej maszyny lub urządzenia, niezależnie od jego
przyczyny pierwotnej – w zakresie szkód wyrządzonych w tych maszynach lub urządzeniach
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż stosowne zapisy znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ.
19. W odniesieniu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
podpunkt 3.2 czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wyłączeń zgodnie z owu Wykonawcy ?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, wyłączenia określa SIWZ z uwzględnieniem niniejszej odpowiedzi .
W przypadku braku zgody czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższych wyłączeń :
1. akty terroryzmu, przez które rozumie się działania mające na celu wprowadzenie chaosu,
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków
ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
2. zapadanie lub usuwanie się ziemi spowodowane prowadzonymi robotami zie mnymi,
3. działanie wirusa, programu lub kodu zakłócającego pracę programu, całego komputera, sieci,
niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanego z Internetem lub korzystaniem z
Internetu.
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Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte utracone korzyści, utrata wartości rynkowej, utrata rynku,
zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe wskutek opóźnienia lub
niewypełnienia zobowiązań, utrata kontraktów, rabatów lub licencji, oraz kary umowne, kary
pieniężne, grzywny sądowe i administracyjne, podatki, należności publicznoprawne, opłaty
manipulacyjne, odszkodowania o charakterze karnym, koszty procesów, koszty administracyjne,
koszty najmu/użycia przedmiotów zastępczych, szkody pośrednie.
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż stosowne zapisy znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody:
spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
znanymi Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź
usterkach wiedział Ubezpieczyciel
powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z
okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i
eksperymentów
spowodowane zagubieniem lub kradzieżą; z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku kradzieży z
włamaniem i rabunku,
powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania
ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, przegląd em,
naprawą),
spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system
klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w
sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony
sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie
dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio
regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności),
zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,
spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym przez pośrednie działanie wyładowań
elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych, jeżeli sprzęt ten nie został w yposażony w
urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i
zjawisk pochodnych.
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w tonerach, wywoływaczach, odczynnikach, środkach
gaśniczych i chłodniczych, taśmach barwiących, filmach, nośnikach dźwięku i obrazu, foliach,
nośnikach pisma i obrazu, tarczach siatkowych, bezpiecznikach, żarówkach, bateriach
jednorazowych, filtrach, pomocniczym oprzyrządowaniu w urządzeniach do rozbijania kamieni
nerkowych (poduszka wodna, głowica fal udarowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal
uderzeniowych), wymiennych narzędziach oraz w częściach i materiałach, które z uwagi na swoją
funkcję lub warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż stosowne zapisy znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ.

20. W odniesieniu do Załącznika nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia punkt E ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, iż data przyjęcia jest tożsama z da tą produkcji.
Odp. Zamawiający nie potwierdza.
21. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ będą miały zastosowanie
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul
dodatkowych będących częścią OWU. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające
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odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają zastosowanie chyba że, Zamawiający włączył je do przedmiotu i
zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższych zapisów zwracając jednocześnie uwagę na
postanowienia punktu 1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
22. W odniesieniu do klauzul dodatkowych, czy Zamawiający dopuszcza ustanowienie wspólnego limitu w
odniesieniu do klauzul odnoszących się zarówno do sprzętu elektronicznego i mienia od wszystkich ryzyk .
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
23. Czy Zamawiający dopuszcza w klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia
wprowadzenie poniższego zapisu:
„Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie, na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące
przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
24. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie klauzul informacji dotyczącej ryzyka i warunków i taryf lub
przeniesienie ich do zakresu fakultatywnego?
W przypadku braku zgody na klauzuli informacji dotyczącej ryzyka - czy Zamawiający dopuszcza dodanie
zapisu „ pod warunkiem iż zabezpieczenia są zgodne z ogólnie obow iązującymi przepisami prawa”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzul informacji dotyczącej ryzyka i warunków i taryf
lub przeniesienie ich do zakresu fakultatywnego zaś wnioskowany zapis znajduje się w treści klauzuli .
25. Czy Zamawiający dopuszcza w klauzuli ubezpieczenia ryzyka przepięć, wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej w wysokości 5%wartości szkody nie mniej niż 1000 zł , oraz dodanie zapisu :
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze
stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia,
przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach
przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
26. Czy Zamawiający dopuszcza w klauzuli dewastacji dodanie zapisu „Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy
obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.”
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji zapisów klauzuli .
27. Czy Zamawiający dopuszcza w klauzuli przemieszczenia mienia wprowadzenie zapisu Maksymalny limit
odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500.000 zł.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
28. Czy Zamawiający dopuszcza w klauzuli drobnych prac budowlanych wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
w wysokości 5% nie mniej niż 1000 zł oraz dodanie zapisu ochrona dotyczy robót budowlanych, na które
zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
29.Czy Zamawiający dopuszcza w klauzuli ubezpieczenia następstw katastrofy budowlanej dodanie zapisu iż
niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: których wiek przekracza 50 lat.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
30. W odniesieniu do klauzuli mechanicznego uszkodzenia maszyny prosimy również o podanie informacji
czy maszyny maja aktualne przeglądy i czy stwierdza się jakiekolwiek nieprawidłowości, jaki jest stopień
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zużycia maszyn, kto dokonuje konserwacji i jak często. Prosimy również o zmniejszenie limit u do 100.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu.
31. Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w
eksploatacji sprzętu wskazanej w SIWZ poniższą:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i
przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który
wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo
magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się
okres nie przekraczający 6 m-cy.
Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić
Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli
jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony
ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub
leasingu
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
32. W odniesieniu do zapisów umowy załącznik numer 4A § 2 punkt 1, czy Zamawiający dopuszcza dodanie
zapisu: Przedłużenie na okres niezbędny do zakończenia prowadzonego postępowania może nastąpić na pisemny
wniosek zamawiającego oraz za zgodą Ubezpieczyciela.
Odp. Zamawiający informuje iż modyfikuje § 2 punkt
pytanie nr 98.

1 w załącznikach nr 4 zgodnie z odpowiedzią na

33. Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu ubezpieczenia na okres 24 m-cy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
34. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie treści § 6 umowy załącznik numer 4A
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
35. Prosimy o podanie wartości obrotów Zamawiającego z działalności leczniczej za ostatni rok obrachunkowy
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż podstawą jego dochodów jest kontrakt z NFZ, w przypadku działalności
leczniczej dodatkowo ze świadczeń nie objętych kontraktem z NFZ osiąga dochód nie przekraczający 25%
wartości kontraktu.
36. Prosimy o podanie wartości obrotów Zamawiającego z działalności pozamedycznej za ostatni rok
obrachunkowy
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż z działalności pozamedycznej osiąga dochód nie przekraczający 1% wartości
kontraktu z NFZ.
37. Prosimy o informacje nt. wartości kontraktu z NFZ za ostatni rok
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż informacje o zawartych umowach
http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/

są

dostępne

38. Prosimy o podanie liczby udzielonych porad w lecznictwie ambulatoryjnym w ostatnim roku
Odp. Ok. 290.000

pod

adresem
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39. W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wskazanego w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej podmiotu leczniczego czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu szkód szkody powstałych
przy wykonywaniu przez ubezpieczającego/ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym,
organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem podmiotem leczniczym. W przypadku braku
zgody na wykreślenie ww. rozszerzenia prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie
zakresem ubezpieczenia D&O.
Odp. Zamawiający potwierdza, iż jego intencją nie jest aby dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej podmiotu leczniczego obejmowało zakres zwyczajowo ubezpieczany w ramach OC członków Władz
tzw. D&O.
40. W odniesieniu dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością
czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu terytorialnego w odniesieniu do podróży służbowych poza
granicami RP, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis.
41. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli funduszu prewencyjnego na wskazaną poniżej:
„Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego w
wysokości …..zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi w okresie
obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki
zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z
przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące
w dniu podpisania umowy prewencyjnej.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
42. W odniesieniu do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu „W
ubezpieczeniu nie ma zastosowania zasada proporcji”.
Jednocześnie czy Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną poniżej treść klauzuli :
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że w
razie wystąpienia szkody częściowej nie ma zastosowania zasada stosowania proporcjonalnej redukcji
odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, gdy wysokość szkody nie
przekracza określonego 30% sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie dla danego przedmiotu ubezpieczenia.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
43. Ze względu na brak doprecyzowania w SIWZ kwestii rozliczenia środków obrotowych wnioskujemy o
zmianę sposobu ubezpieczenia ze sumy zmiennej na sumy stałe. Jednocześnie wnioskujemy o wskazanie
przewidywanej max wartości środków obrotowych.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie wyjaśnia, że przewidywana maksymalna wartość
środków obrotowych stanowi sumę ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia.
44. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
wnosimy o wprowadzenie 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, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne
oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających
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na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek
szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę
możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź
przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych
powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania
szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji,
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do
przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne
zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich
urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod
zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy
bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy
Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.
Odp. Zamawiający w odniesieniu do ryzyk IT/cybernetycznych dopuszcza w ramach zawartej umowy
zastosowanie standardowych klauzul Wykonawcy.
45. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wnosimy o zmianę w pkt 3 zakres ubezpieczenia
pkt 1.2 (powinno być 3.2).
Odp. Zamawiający koryguje numerację we wnioskowanym zakresie.
46. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wnosimy o wprowadzenie poniższego wyłączenia:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w środkach obrotowych z przekroczonym terminem ważności,
wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej;
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że odpowiadające intencji wnioskowanego zapisu wyłączenie znajduje się w
pkt 3.2 s) załącznika nr 2 do SIWZ.
47. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie poniższego wyłączenia:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wskutek utraty mienia w wyniku jego przywłaszczenia tj. włączenia
mienia do swojego majątku lub wykonywania wobec mienia w inny sposób uprawnień właściciela bez tytułu
prawnego przez osobę, która objęła to mienie w posiadanie na podstawie tytułu prawnego;
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji zapisów załącznika nr 2 do SIWZ .
48. W odniesieniu do kradzieży zwykłej czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wskazanej poniżej
definicji
Klauzula kradzieży zwykłej
Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki
ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:
1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej
bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu
nieprzytomności lub bezbronności;
3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości
o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości
szkody;
4) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
5) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody jednocześnie dokonuje zmian zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer
75.
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49. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli informacji dotyczących ryzyka
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
50. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli doubezpieczenia (po konsumpcji SU doubezpieczenie
na zasadzie pro rata temporis).
W przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli czy Zamawiający zgadza się wykreślić zasadę pro rata
temporis oraz wprowadzić możliwość ustalenia limitów za zgodą Ubezpieczyciela i ustaleniem składki
indywidulanej w drodze negocjacji
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
51. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50.000,00 do Klauzuli przemieszczenia mienia
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
52. W odniesieniu do Klauzuli ubytków wartości środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych wskutek awarii
oraz przerw w dostawie energii czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści na wskazaną poniżej:
KLAUZULA ROZMROŻENIA
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia (towaru) przechowywanego w urządzeniach
chłodniczych w temperaturze 0°C (stopni Celsjusza) lub niższej, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o
szkody powstałe wskutek rozmrożenia towarów w rozumieniu postanowień § 2 pkt 41 OWU wykonawcy;
2) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie
ubezpieczenia Limitu odpowiedzialności, który nie może być wyższy od sumy ubezpieczenia środków obrotowych i
limit ten obowiązuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
3) wysokość limitu odpowiedzialności ubezpieczycielowi deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną
możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;
4) limit odpowiedzialności ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów
wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą
ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności
ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się
inaczej;
5) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
a) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów,
b) niewłaściwego przechowywania towarów
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
53. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego przy
rozszerzeniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o ochronę za szkody będące następstwem pobrania,
przechowywania jak i podania krwi i preparatów krwiopochodnych oraz komórek, tkanek, lub narządów,
prosimy o potwierdzenie, że szkody nie są związane z prowadzeniem banku komórek macierzystych
oraz z prowadzeniem banku krwi pępowinowej.
Odp. Zamawiający potwierdza że nie prowadzi banku komórek macierzystych oraz banku krwi
pępowinowej.
54. Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają system sygnalizacji pożaru? Jeśli tak jaką
powierzchnię zabezpiecza system sygnalizacji pożaru podłączony do PSP na terenie budynków
zgłoszonych do ubezpieczenia. Jakie jest rozmieszczenie czujek dymu? Czy wszystkie pomieszczenia
techniczne posiadają czujki dymu? Jeśli NIE – w których pomieszczeniach nie ma czujek dymu.
Odp. jak w pyt. 12.
55. Jaki jest typ centralki przeciwpożarowej SAP na terenie szpitala (czy jest certyfikowana).
Odp. Nie ma systemu SAP.
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56. Prosimy o wyszczególnienie pomieszczeń technicznych objętych czujkami dymu (pomieszczenia
agregatów prądotwórczych, stacje UPS itp.)
Odp. Tylko serwerownia. W przychodniach nie posiadamy agregatów prądotwórczych – nie ma takiego
wymogu.
57. Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają instalację tryskaczową? Jeżeli tak to jaka
powierzchnie i które pomieszczenia obejmuje?
Odp. Budynki nie posiadają instalacji tryskaczowej.
58. Prosimy o informacje o zewnętrznym oraz wewnętrznym zaopatrzeniu przeciwpożarowym (hydranty) –
dla każdej lokalizacji.
Odp. Wewnętrzne i zewnętrzne hydranty – wszystkie lokalizacje.
59. Czy na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia budynków składowane są gazy techniczn e, ciecze
łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp, jak są składowane?
Odp. Zamawiający posiada oznakowane miejsca składowania substancji niebezpiecznych zgodnie z
procedurą.
60. Czy na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia budynków są miejsca zagrożone wybuchem. Jeżeli tak to
jak zabezpieczone?
Odp. Nie ma takich miejsc.
61. Czy są jakieś miejsca zgłoszone do ubezpieczenia, które są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż
całość szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej
wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest szpitalem a zakładem lecznictwa otwartego a jednocześnie
informuje, że nie ma takich miejsc.
62. Czy Szpital posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku
zasilania. Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone? Ile jest takich urządzeń?
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest szpitalem a zakładem lecznictwa otwartego a jednocześnie
informuje, że nie posiada takich urządzeń.
63. Czy na okres 2019 – 2021 roku planowane są remonty – jakie, kiedy?
Odp. Nie są planowane.
64. Czy na okres 2019 - 2021 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa
obiektów istniejących lub nowych?
Odp. Nie są planowane.
65. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje
budowlane, remontowe, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam
prowadzona działalność?
Odp. Nie są prowadzone żadne roboty budowlane.
66. Jakiego rodzaju roboty budowlane przewiduje Zamawiający w okresie ubezpieczenia? Czy na te roboty
będzie wymagane pozwolenie na budowę?
Odp. Docieplenie ścian zewnętrznych obiektu ul. Gdańska. Nie jest wymagane pozwolenie na budowę.
67. Prosimy o informacje w którym budynku jest największa suma ubezpieczenia i jaka jest to wartość?
Odp. Zamawiający informuje, iż nie prowadzi ewidencji środków trwałych w poddziale na poszczególne
budynki, zaś wartość budynków została określona w materiałach przetargowych – załącznik nr 2 do SIWZ.
68. Prosimy o podział Sum Ubezpieczenia na wszystkie lokalizację – dotyczy każdego przedmiotu
ubezpieczenia
Odp. Zamawiający informuje, iż nie prowadzi ewidencji środków trwałych w poddziale na poszczególne
budynki, zaś wartość budynków została określona w materiałach przetargowych – załącznik nr 2.
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69. W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? Czy jest
zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach
chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?
Odp. Urządzenia chłodnicze wyposażone są w elektroniczne rejestratory temperatury. Dodatkowo
chłodziarka w budynku przy ul. Aleksandrowskiej posiada UPS podtrzymujący zasilanie. Temperatura w
urządzeniach chłodniczych kontrolowana jest przez pracowników.
Nie posiadamy systemu
powiadamiającego.
70. Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 8.
71. Prosimy o włączenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli w
treści:

Klauzula IT (CYBER RISK)
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakiegokolwiek zniszczenia, zmiany pierwotnej formy
danych, skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, struktur
kodu, programu lub oprogramowania ani jakiejkolwiek awarii sprzętu lub wbudowanych chipów, a
także utraconych korzyści lub utraty zysku, które nastąpiło w konsekwencji innej n iż Zdarzenie
Ubezpieczeniowe powstałe w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia objętym ubezpieczeniem.
Za Zdarzenie Ubezpieczeniowe uznaje się nieprzewidzianą, nagłą fizyczną utratę lub materialne
uszkodzenie wymienionego w umowie przedmiotu ubezpieczenia - zgodnie z definicją określoną w
OWU lub polisie.
Na potrzeby niniejszej klauzuli samo wystąpienie zniszczenia, zmiany pierwotnej formy danych,
skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, struktur kodu,
programu lub oprogramowania ani jakiejkolwiek awarii sprzętu lub wbudowanych chipów nie
stanowi Zdarzenia Ubezpieczeniowego.
Niniejsze wyłączenie ma pierwszeństwo przed wszystkim zapisami OWU lub klauzul dodatkowych
mających zastosowanie w polisie.
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 44.
72. W ramach definicji szkody, zarówno w PD jak i EEI wnosimy o dookreślenie:

„Z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w pkt 3.2 zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie
szkody polegające na fizycznej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia
powstałe w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych, nie wyłączonych specyfikacją lub OWU. Przez
zdarzenie losowe rozumiane jest zdarzenie niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
przyszłe i niepewne o charakterze nagłym.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
73. Wnosimy o potwierdzenie, że w ramach Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu wyłączone są:

a) wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w
wyniku przerwy w dostawie mediów lub łączności (np. gaz, prąd, woda, telekomunikacja),
b) wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z
zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego, rozumianych jako
zanieczyszczenie jak również zatrucie lub uniemożliwienie korzystania lub ograniczenie w
korzystaniu z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub
radioaktywnych.
c) wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki o charakterze bezpośrednim lub pośrednim
wynikłe z groźby popełnienia aktu terroryzmu.
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d) wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki o charakterze bezpośrednim lub pośrednim,
spowodowane, wynikające lub powiązane z jakimikolwiek działaniami mającymi na celu
kontrolowanie, zabezpieczenie, powstrzymanie lub będącymi w podobny sposób powiązanymi z
ryzykiem terroryzmu.
e) wszelkie szkody oraz jakiekolwiek koszty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio w
przypadku aktów terroryzmu popełnionych w imieniu lub w powiązaniu z jakimkolwiek rządem.
f) wszelkie straty finansowe w konsekwencji szkody w ubezpieczonym mieniu, w szczególności
utrata zysku.
Odp. Zamawiający potwierdza i dokonuje stosownej modyfikacji treści kla uzuli.
74. W ubezpieczeniu kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie obowiązku niezwłocznego powiadomienia
Policji o zaistniałym zdarzeniu.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji zapisu.
75. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN w ramach u bezpieczenia PD
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
76. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN w ramach ubezpieczenia EEI
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
77. Wnosimy o wprowadzenie dodatkowego wyłączenia prototypów.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji zapisów załącznika nr 2 do SIWZ w
zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego.
78. Wnosimy o dodatkowe wyłączenie prototypów w klauzuli mechanicznego uszkodzenia maszyn.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji zapisów załącznika nr 2 do SIWZ w
zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – klauzula mechanicznego uszkodzenia maszyn.
79. Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia.
Odp. Zamawiający informuje iż są to głównie szkody zalaniowe – w okresie ostatnich trzech latach zdarzyły
się szkody wynikające z cofnięcia się wody z instalacji wodno-kanalizacyjnej nie należącej do Zamawiającego
w wyniku ponadnormatywnych opadów. Ponadto miało miejsce zalanie przez dach w jednaj z lokalizacji oraz
zalanie w wyniku awarii instalacji wod.-kan.
80. Wnosimy o wprowadzenie zasady zastosowania proporcji w przypadku niedoubezpieczenia.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
81. W Klauzuli automatycznego pokrycia – ochrony inwestycyjnej wnosimy o wykreślenie :
„…Jeżeli jednak ich wartość wzrośnie ponad określony ww. limit, ubezpieczyciel udziela ochrony
ubezpieczeniowej do pełnej wartości nowo nabytych środków trwałych lub wykonanych inwestycji
pod warunkiem, że ubezpieczający zgłosi to ubezpieczycielowi niezwłocznie, jednak nie później n iż
30 dni od daty ich nabycia.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
82. W Klauzuli automatycznego pokrycia – ochrony inwestycyjnej – w przypadku braku zgody na
wykreślenie powyższej treści wnosimy o poniższą zmianę treści klauzuli:
Klauzula automatycznego pokrycia – ochrony inwestycyjnej.
Jeżeli w trakcie trwania okresu ubezpieczenia zostaną nabyte nowe środki trwałe lub ich wartość na
skutek wykonanych inwestycji przez ubezpieczonego wzrośnie, będą pokryte niniejszą polisą od
momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka lub wpisania ich do ewidencji środków trwałych
ubezpieczonego pod warunkiem, że wzrost wartości środków trwałych nie przekroczy 10% łącznej
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sumy ubezpieczenia dla poszczególnych środków trwałych zdeklarowanych do ubezpieczenia w
dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia (okresie rozliczeniowym). Jeżeli jednak ich wartość
wzrośnie ponad określony ww. limit, ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej do pełnej
wartości nowo nabytych środków trwałych lub wykonanych inwestycji pod warunkiem, że
ubezpieczający zgłosi to ubezpieczycielowi niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od daty ich
nabycia, a łączna wartość nowo nabytego mienia lub wykonanych inwestycji nie przekroczy 20 %
łącznej sumy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do mienia o wartości powyżej
20% łącznej sumy ubezpieczenia wyłącznie za zgodą i po pisemnym potwierdzeniu przez
Ubezpieczyciela. Zawsze po zakończeniu każdego roku ubezpieczeniowego w terminie 60 dni
ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić ubezpieczycielowi aktualną wartość ubezpieczanych
środków trwałych i ewentualnie opłacić dodatkową składkę w wyznaczonym – uzgodnionym
terminie. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie rocznym i 50%
wysokości stawki rocznej wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.
Według tych samych zasad rozliczane będzie zbycie lub kasacja ubezpieczonego mienia.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
83. W Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia – wnosimy, aby limit odnosił się
do sumy ubezpieczenia w jednej i wszystkich lokalizacji
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji klauzuli.
84. W Klauzuli przemieszczenia mienia wnosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzania w
wysokości 500.000 PLN
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
85. Wnosimy o wykreślenie Klauzuli szkód zalaniowych w całości.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
86. Wnosimy o wydłużenie terminu na dokonanie oględzin w Klauzuli terminu dokonania oględzin do 5 dni
roboczych
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
87. W Klauzuli utraty dokumentów i utylizacji leków wnosimy o wykreślenie zapisów o utylizacji leków. Treść
klauzuli mówi jedynie o kwestiach refundacji leków. Wnosimy zatem o wykreślenie części o utylizacji
bądź wyjaśnienie intencji tych zapisów.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach ww. klauzuli ochrona ma dotyczyć kosztów poniesionych na zakup
leków i ich utylizację w sytuacji gdy uszkodzeniu ulegnie dokumentacja co spowoduje koniczność właśnie
ich utylizacji. W ramach klauzuli doprecyzowane zostały jedynie zasady wyliczenia kosztów refundacji .
88. Wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w Klauzuli
tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
89. Wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w Klauzuli
ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
90. Wnosimy o wykreślenie Klauzuli doubezpieczenia w całości
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
91. W Klauzuli przewłaszczenia mienia wnosimy o dookreślenie – pod warunkiem poinformowania
Ubezpieczyciela o dokonaniu przeniesienia własności w ciągu 7 dni od daty dokonania przeniesienia.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
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92. Wnosimy o wykreślenie Klauzuli Kosztów ewakuacji w całości
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
93. W klauzuli drobnych prac remontowych wnosimy o określenie wartości drobnej pracy do wysokości
450.000 pln oraz wyłączenie prac ziemnych oraz szkód spowodowanych błędami projektowymi
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż zgodnie z jego intencją jest objęcie ochroną szkód zaistniałych w trakcie
wykonywania prac o wartości nie przekraczającej 450.000 zł oraz dokonuje wnioskowanej modyfikacji treści
klauzuli.
94. W Klauzuli ustalenia okoliczności szkody – wnosimy o dookreślenie – o ile Ubezpieczyciel został
dopuszczony do miejsca szkody w celu ustalenia przyczyny powstania szkody
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji klauzuli i załącznika nr 2 do SIWZ.
95. W Klauzuli ubytków wartości środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych wskutek awarii oraz
przerw w dostawie energii – wnosimy o doprecyzowanie, iż warunkiem jest aby urządzenia chłodnicze
były ubezpieczone umową w zakresie awarii.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
96. Wnosimy o wprowadzenie poniższych klauzul:

Klauzula reklamacyjna/Postępowanie reklamacyjne
Oprócz możliwych dróg zgłoszenia reklamacji wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (adres
strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl)
Klauzula wyłączenia „e-risks”
Strony umowy ubezpieczenia uzgadniają, iż niniejsza umowa ubezpieczenia swoim zakresem nie
pokrywa żadnych szkód ani zdarzeń spowodowanych przez działanie wszelkiego rodzaju wirusów
komputerowych, „koni trojańskich” lub innych programów mających charakter złośliwy lub
niszczący, szkód spowodowanych włamaniem do systemów komputerowych lub powstałych wskutek
innego rodzaju nieautoryzowanego dostępu do systemów lub jakichkolwiek sieci
wewnętrznych/zewnętrznych itp.
Klauzula sankcji i embarga
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia
wyłączone są jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować
lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Allianz świadczenia, w zakresie w jakim
naruszałoby to jakiekolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji
ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów
Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych, jak też inne właściwe przepisy lub
regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza uwzględnienie w zawartej umowie analogicznych klauzul w
treści standardowo stosowanej przez poszczególnych Wykonawców.
97. Wnosimy o skreślenie w par. 2 wzoru umowy- zał. 4 poniższego:

„ … z możliwością automatycznego przedłużenia na okres niezbędny do zakończenia prowadzonego
postępowania . Przedłużenie może nastąpić na pisemny wniosek zamawiającego i jedynie w sytuacji
przedłużającego się postępowania przetargowego wszczętego w celu zawarcia umów ubezpieczenia
o zbliżonym zakresie ubezpieczenia. Wniosek zostanie złożony przez zamawiającego przed
terminem zakończenia ubezpieczenia.”
Powyższe podyktowane jest względami reasekuracyjnymi.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji załącznika nr 4 do SIWZ.
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98. We wzorze umowy- zał. 4 w Par. 5 ust. 6. Prosimy o zmianę poprzez dodanie, iż zapis ten dotyczy
wyłącznie rat niewymagalnych
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
99. Czy zamawiający wraziłby zgodę na zastosowanie zakresów wskazanych w klauzulach TU we
wnioskowanym zakresie OC pozamedycznego?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
100.

W jakim zakresie Klient wykonuje:
- zabiegi rehabilitacyjne, czy wyłącznie w placówkach wskazanych w SIWZ czy także w domach
pacjentów, innych placówkach?
Odp. Fizykoterapia, hydroterapia, kinezyterapia w placówkach własnych. Sporadycznie kinezyterapia w
domach pacjentów.
- diagnostykę obrazową
Odp. USG i RTG w placówkach własnych.
- diagnostykę laboratoryjną
Odp. Zakres - hematologia, biochemia, analityka ogólna, mikrobiologia, koagulologia; pobieranie krwi
odbywa się w placówkach własnych, zaś badania wykonywane są w laboratorium na ul. Aleksandrowskiej.
101.
Czy powyższe wykonuje tylko na własne potrzeby, czy także na rzecz innych placówek? Jeśli tak,
jakich placówek?
Odp. Tylko na potrzeby własne.
102.
Czy zamawiający samodzielnie wykonuje sterylizację narzędzi – proszę o informację czy wyłącznie
na własne potrzeby, czy dla innych placówek też?
Odp. Tak, wyłącznie na własne potrzeby.
103.
Za pomocą, jakich urządzeń, w jakich warunkach?
Odp. Za pomocą 2 autoklawów parowych.
104.
Proszę o wskazanie podziału lekarzy i pozostałego personelu
podaniem liczby personelu oraz rodzaju umów.
Odp.
Lp.
Grupy zawodowe
specjalności
Liczba osób
Umowy
o pracę
1.
LEKARZE
Choroby wewn./med.pracy
22
Chirurgia ogólna
1
Ortopedia i traumatologia
2
Neurologia
1
otorynolaryngologia
8
okulistyka
3
radiodiagnostyka
4
Dermatologia i wenerologia
2
Rehabilitacja medyczna
1
Psychiatria
2
Kardiologia
3
Ginekologia i położnictwo
2
dentyści
5
2.
Inni z wyższym
Fizjoterapeuci
15
Diagności laboratoryjni
3
Psycholodzy
3
Promotor zdrowia
1
Logopeda
1

medycznego na specjali zacje, z

Umowy
cywilnoprawne
2
3
1
8
2

2
1
1
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Dietetyk
Pielęgniarki
Położne
Technicy fizjoterapii
Technik masażysta
Technik analityki medycznej
Technicy elektroradiologii
Pomoce dentystyczne
Operator
ciśnieniowych
sterylizatorów parowych

1
31
3
10
1
4
4
3
1

105.
Czy w placówkach medycznych odbywa się wyłącznie opieka medyczna w trybie ambulatoryjnym?
Odp. Tak.
106.
W nawiązaniu do przedstawionej szkodowości, proszę o podanie przyczyn szkód, okoliczności ich
powstania.
Odp. Opisy szkód o najwyższej wartości zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 5 i 79, uszkodzone zostały
maszyny i urządzenia oraz środki obrotowe, wypłacone odszkodowania uwzględniały również koszty remontu
i osuszania pomieszczeń.
107.
Proszę o wykaz czynności zawodowych zamawiającego poza udzielaniem pomocy medycznej.
Odp. Pracownicy Zamawiającego poza udzielaniem pomocy medycznej wykonują typowe czynn ości
administracyjne czy też związane z zarządzaniem nieruchomościami oraz obsługą techniczną .
108.
Czy pracownicy odbywają podróże służbowe związane z udzielaniem pomocy medycznej, czy są to
szkolenia, sympozja itp.
Odp. Podróże służbowe związane z udzielaniem pomocy medycznej to wizyty domowe w ramach poz.
Pozostałe to: szkolenia, sympozja, konferencje itp.
109.
Jak często wyjeżdżają, jakie są najczęstsze kierunki wyjazdów?
Odp. Wizyty domowe: codziennie, obszar województwa łódzkiego.
Pozostałe podróże służbowe: częstotliwość średnia, obszar Polski.
110.
W związku, z jaką działalnością Klient wnioskuje poniższy zakres? Jakie wykonuje zabiegi w związku
z poniższym, czy tylko na własne potrzeby, czy na rzecz innych placówek w zakresie:
- szkody powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych,
promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub skażenia
radioaktywnego pod warunkiem, że oddziaływanie nie powstało w następstwie udzielania świadczeń
zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż wnioskowany zakres dotyczy typowych badań diagnostycznych i zabiegów
rehabilitacyjnych wykonywanych na własne potrzeby.
111.
W jakim zakresie Klient wykonuje zakres działalności: pobrania, przechowywania jak i podania
komórek, tkanek, lub narządów? Czy Klient pobiera wycinki do badania itp.?
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż wnioskowany zakres dotyczy typowych badań diagnosty ki laboratoryjnej
związanych np. z pobieraniem krwi. Poza tym w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej z zakresu chirurgii i
ginekologii pobierane są wycinki do badania.
112.
Jakie dokładnie badania w zakresie działalności laboratoryjnej wykonuje Klient, czy badania
wykonuje wyłącznie na swoje potrzeby, czy także na rzecz innych placówek?
Odp. Zgodnie z odpowiedziami na pytanie 100 i 101.
113.

Proszę o informację, jakie produkty wytwarza zamawiający? Komu i jakie produkty dostarcza?
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Odp. Zamawiający nie wytwarza żadnych produktów.
114.
Proszę o informację, jakie zastosowanie ma oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 8, jakich osób
dotyczy.
Odp. Oświadczenie dotyczy osób których dane Wykonawca uzyskał w trakcie postępowania przetargowego .
115.
Proszę o informację czy w ciągu ostatnich 5 lat wystąpiły roszczenia jeszcze niezgło szone do TU?
Odp. Zamawiający nie ma wiedzy o takich roszczeniach.
116.
Wnoszę o wprowadzenie do treści umowy klauzuli ważnych przyczyn wypowiedzenia o treści :
" Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę z co najmniej 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec danego rocznego okresu ubezpieczenia wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych
powodów należą:
a) wysoka szkodowość czyli gdy wskaźnik szkodowości przekroczy 50%. Przez wskaźnik szkodowości
rozumie się stosunek kwoty odszkodowań i rezerw na zgłoszone roszczenia, które są objęte umową w
pierwszym roku ubezpieczenia do składki przypisanej w pierwszych 10 miesiącach danego rocznego
okresu ubezpieczenia.
b) zmiana profilu działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
c) uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie
ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące
zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwo ści
uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia,
d) utrata licencji, zezwolenia, koncesji lub innej decyzji administracyjnej uprawniającej do prowadzenia
działalności
e) ogłoszenie upadłości Ubezpieczyciela.
W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela na podstawie powyższych
przesłanek Ubezpieczyciel może przedstawić warunki kontynuacji umowy w kolejnym okresie
ubezpieczenia. W razie dojścia stron do porozumienia umowa może być kontynuowana na odrębnie
uzgodnionych warunkach, a złożone wypowiedzenie staje się bezskuteczne.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
117.
Proszę o informację jakie i w jakiej wysokości franszyzy / udziały własne miały zastosowanie w
dotychczasowych umowach ubezpieczenia.
Odp. W ostatnich trzech latach w umowach ubezpieczenia nie miały zastosowania franszyzy ani udziały
własne.
118.
Wnoszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową
skażenia chemicznego, biologicznego, radioaktywnego, nuklearnego.
Odp. Zamawiający potwierdza.
119.
Proszę o informację jaka część infrastruktury Zamawiającego jest zabezpieczona (i w jaki dokładnie
sposób) przed przepięciami ? Jakie urządzenia Zamawiający zabezpieczył UPS-ami ?
Odp. Zamawiający w użytkowanych obiektach posiada instalację elektryczną dla 230 V wykonaną jako 2 i 3
żyłową z przewodów miedzianych i częściowo aluminiowych. Dla 400 V wykonaną jako 4 i 5 żyłową z
przewodów miedzianych i częściowo aluminiowych. Instalacja prowadzona jest w systemie pod tynkowej jak
i natynkowej (częściowo na torach kablowych). Przepusty kablowe w stropach i ścianach wykonane w
tulejach. Zabezpieczenia nadprądowe wykonane jako bezzwłoczne typu S i częściowo topikowe. Budynki
posiadają sprawną instalację odgromową. Linie sygnałowe i teleinformatyczne zabezpieczone ogranicznikami
przepięć na I stopniu ochrony zabezpieczeniami klasy 3.C. Wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie
wyzwolenia 30 mA. Zamawiający stosuje dodatkowo listwy przeciwprzepięciowe oraz UPS-y dla części
komputerów.
120.
Wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zapadaniem się ziemi
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lub obsunięciem się ziemi nie będącym zdarzeniem nagłym i niespodziewanym oraz będącym pośrednim
lub bezpośrednim skutkiem działalności człowieka.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
121.
Proszę o informację gdzie znajdują się (lub wedle planu inwestycji na kolejne 3 lata mają się
znaleźć) kolektory słoneczne (solarne) lub ogniwa fotowoltaiczne? Jak jest lub przewidywalnie będzie
ich wartość? Gdzie i jak są lub zostaną zamontowane?
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż nie ma zamontowanych takich urządzeń oraz nie planuje ich montażu .
122.
Wnoszę o ustalenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł w każdej
szkodzie w instalacjach fotowoltaicznych lub solarnych spowodowanej gradem, huraganem,
przepięciem, upadkiem przedmiotów (np. pojazdy, budyni, budowle, drzewa).
Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 121 nie ma uzasadnienia wprowadzanie wnioskowanej klauzuli.
123.
Proszę o zastrzeżenie, że w odniesieniu do mienia wyłączonego z użytkowania przez okres dłuższy
niż 30 dni kalendarzowych lub przeznaczonego do rozbiórki oraz pustostanów odpowiedzialność
Wykonawcy ograniczona jest do szkód powstałych w wyniku następujących zdarzeń :
Ogień ;
Uderzenie pioruna ;
Eksplozja ;
Upadek statku powietrznego.
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż obwiązują zapisy punktu 3.2 s) oraz klauzuli tymczasowego magazynowania
lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu.
124.
Jakiego typu mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze i/lub w pomieszczeniach poniżej
gruntu? Jak jest ono zabezpieczone przed zalaniem?
Odp. Składowanie na podłodze i/lub w pomieszczeniach poniżej gruntu ma miejsce sporadycznie i
każdorazowo mienie jest zabezpieczone przed działaniem wilgoci.
125.
Co ile lat Zamawiający wymieniają sprzęt elektroniczny na nowy?
Odp. W zależności od potrzeb.
126.
Kto prowadzi obsługę techniczną sprzętu elektronicznego i jak często odbywają się czynności
obsługowe?
Odp. Sprzęt medyczny – specjalistyczny serwis zewnętrzny co najmniej raz w roku. Komputery – obsługa
własna w miarę potrzeb.
127.
Wnoszę o ustalenie limitu odległości 100 metrów od ubezpieczanej lokalizacji dla klauzuli
ubezpieczenia szkód w instalacjach doprowadzających media do budynków.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
128.
Proszę o opisy szkód, z uwzględnieniem ich przyczyn, pojedynczych wartości oraz rodzaju mienia
które zostało uszkodzone.
Odp. Opisy szkód zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 5 i 79. Wartości zostały zamieszczone w
załączniku nr 1 do SIWZ, uszkodzone zostały maszyny i urządzenia oraz środki obrotowe, wypłacone
odszkodowania uwzględniały również koszty remontu i osuszania pomieszczeń.
129.
Jakie działania prewencyjne Zamawiający podjął celem ograniczenia występowania podobnych
szkód w przyszłości?
Odp. Zamawiający dokonuje bieżących przeglądów należących do niego budynków i usuwa stwierdzane
usterki i nieprawidłowości.
130.
Proszę o określenie jakie konkretnie zabezpieczenia przeciwpożarowe są z astosowane w
poszczególnych budynkach (np. Hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne, gaśnice, certyfikowany
system sygnalizacji pożaru z przekazaniem sygnału bezpośrednio do najbliższej jednostki PSP, tryskacze
itp.).
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Odp. Hydranty wewnętrzne, zewnętrzne i gaśnice we wszystkich budynkach. W obiektach przy ul.
Aleksandrowskiej i Tymienieckiego są zainstalowane automatyczne klapy dymowe w ewakuacyjnych klatkach
schodowych.
131.
Kto i w jaki sposób dozoruje ubezpieczane lokalizacje poza godzinami 7 -22 w dni robocze oraz
całodobowo w dni wolne od pracy.
Odp. Profesjonalna firma ochroniarska poprzez monitorowanie sygnałów z systemu alarmowego z
powiadamianiem wraz z gotowością patrolu prewencyjnego (grupy interwencyjnej) w przypadku
aktywowania się alarmu w obiekcie WOMP CP-L.
132.
Jaki jest faktyczny czas dojazd
Odp. Do 15 minut.
133.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące liczby przyjmowanych pacjentów w ciągu
roku?
Odp. Ok. 140.000.
134.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące wartość osiąganych obr otów za rok 2017?
Odp. Zgodnie z odpowiedziami na pytania numer 35,36,37.
135.
Prosimy o podanie przebiegu szkodowego Klienta wraz z opisem szkód?
Odp. Opisy szkód zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 5 i 79. Wartości zostały zamieszczone w
załączniku nr 1 do SIWZ, uszkodzone zostały maszyny i urządzenia oraz środki obrotowe, wypłacone
odszkodowania uwzględniały również koszty remontu i osuszania pomieszczeń

MODYFIKACJA SIWZ

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w zakresie Załącznika nr 2 – Modyfikacja-Opis przedmiotu zamówienia i Załącznika nr 4 –
Modyfikacja-Wzory umów. Wszystkie zmiany – modyfikacje zostały zaznaczone kolorem zielonym.
Dodatkowo Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 23.10.2018 r. i odpowiednie zapisy
SIWZ (punkt 13.1 i 13.2) otrzymują brzmienie:
13.1.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać /przesłać do dnia 23.10.2018 r. do godziny 10.00 na adres zamawiającego
podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji, w pokoju 510, czynny w dni robocze w godzinach: 8:00 –
15:00.
13.2.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w dniu 23.10.2018 r. godzina 10.15 pod adresem zamawiającego podany w
pkt. 1 niniejszej specyfikacji, w pokoju 508 – sala konferencyjna.
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W związku z powyższym zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu w zakresie terminu składania ofert.

Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani są uwzględnić udzielone wyjaśnienia.

Załączniki:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Modyfikacja
- Załącznik nr 2 SIWZ – Modyfikacja - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 4 SIWZ – Modyfikacja - Wzory umów

Otrzymują: wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że załącznik nr 2 do SIWZ otrzymają Wykonawcy
którzy złożyli wniosek o udostępnienie materiałów poufnych.

