INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”
SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. (0-42) 271-17-52; fax (0-42) 271-17-50
E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl

Łódź dnia 22.10.2015 r.

Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy postępowania ZP/128/2015 – Usługa ubezpieczenia Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
w Łodzi
W związku z kierowanymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia,
co następuje:
Pytanie 1
Prosimy o informacje, czy w odniesieniu do Pakietu 1 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk okres
ubezpieczenia trwa od 19.11.2015 do18.11.2017 i dzieli się na dwa okresy polisowe:
Pierwszy okres polisowy:
od 19.11.2015 do 18.11.2016
Drugi okres polisowy:
od 19.11.2016 do 18.11.2017
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe. Każdy z dwóch podanych okresów ubezpieczenia jest jednocześnie
odrębnym okresem polisowym.
Pierwszy okres polisowy:
od 19.11.2015 do 18.11.2016
Drugi okres polisowy:
od 19.11.2016 do 18.11.2017

Pytanie 2
Prosimy o informacje, czy w ramach swojej działalności Zamawiający użycza swoich pomieszczeń innym
podmiotom, jeśli tak to jakim i jaki rodzaj działalności jest w nich prowadzony.
Odpowiedź:
Zamawiający zawarł tę informację w załączniku nr 2 do SIWZ „Charakterystyka Zamawiającego”.
Zamawiający wyjaśnia, że:
 wynajmuje lokale podmiotom zewnętrznym o profilu działalności:
kiosk, księgarnia, bufet, sklep spożywczy, bar, bufet, kawiarnia, restauracja, filia poczty polskiej, usługi
bankowe, apteka, usługa żywienia - kuchnia dla pacjentów, usługi pralnicze, warsztat samochodowy,
biurowe, art. przemysłowe, sprzęt rehabilitacyjny i obuwie ortopedyczne dla dzieci, sklep odzieżowy i z
artykułami dla matek i dzieci, salon fryzjersko – kosmetyczny, poradnie zoz, działalność fizjoterapeutyczna,
parking zewnętrzny, sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego.
 udostępnia miejsca parkingowe – obsługa przez ajenta – parking odpłatny niestrzeżony.
 zapewnienia miejsca hotelowych dla pracowników zatrudnionych w Instytucie (153 mieszkania);
 wynajmuje mieszkania pracownikom zatrudnionych w Instytucie (72 mieszkania);
 prowadzi działalność hotelarską dla gości z zewnątrz oraz dla rodziców i opiekunów dzieci, którym
Instytut udziela świadczeń zdrowotnych;
a) Hotel w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki dla matek, ojców i rodziców dzieci leczonych
w ICZMP. Hotel dysponuje 34 miejscami noclegowymi w pokojach 3 i 4 osobowych. Każdy
pokój wyposażony jest w węzeł sanitarny. Do dyspozycji rodziców kuchnia z wyposażeniem,
lodówka, pralka.
b) Hotel ESKULAP powstał na przełomie lat 80-tych i 90-tych. W 2000 roku zdobył drugą
gwiazdkę.
Pokoje: Hotel Eskulap dysponuje 74 miejscami hotelowymi, w 4 apartamentach, 20 pokojach
dwuosobowych oraz 26 pokojach jednoosobowych. Wszystkie pokoje posiadają pełne węzły
sanitarne. Na wyposażeniu każdego pokoju jest telefon, radio i telewizor z możliwością
odbioru telewizji satelitarnej (telewizji kablowej). Istnieje także możliwość łączenia się z siecią
internetową.
W ofercie znajduje się również sala konferencyjna i bankietowa. Hotel organizuje spotkania
biznesowe, prezentacje, szkolenia i przyjęcia okolicznościowe.
Restaurację hotelu prowadzi firma zewnętrzna, która zapewnia również gościom na życzenie
śniadania.
Hotel nie przechowuje rzeczy wartościowych gości. Oferuje krótkotrwały depozyt bagażu.
Nie prowadzi parkingu strzeżonego. Parking bezpłatny niestrzeżony.

Pytanie 3
Prosimy o informacje , czy w ramach swojej działalności i posiadanego mienia zamawiający posiada
magazyny, jeśli tak prosimy o informacje na temat rodzaju składowanego mienia, sposobu opakowania oraz
wysokości składowania.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że składuje głównie leki, krew, pościel, sprzęt jednorazowy, itp. Środki te składane są
w opakowaniach producenta, na regałach lub w urządzeniach chłodniczych. Środki nie są składowane na
regałach wysokiego składowania.
Pytanie 4
Prosimy o informacje czy na terenie szpitala prowadzone są jakiekolwiek prace o podwyższonym ryzyku
związane z działaniem cieplnym, termicznym, otwartym ogniem itp., jeśli tak to prosimy o wskazanie miejsca i
rodzaju procesów.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie prowadzi prac o podwyższonym ryzyku związanym z działaniem cieplnym,
termicznym, otwartym ogniem itp. Ewentualne prace związane np. z remontem pokryć dachowych zlecane są
zewnętrznym firmom.
Pytanie 5
Prosimy o informacje na temat rodzaju, miejsca i ilości składowania materiałów łatwopalnych oraz sposobu
ich zabezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że posiada własny zbiornik z ciekłym tlenem przeznaczonym na cele medyczne AGACRYU AB firma zew. konserwuje i przeprowadza próby. Rok bud. 1987r. stały zbiornik ciśnieniowy
MAN11M nr fabr. 28081 poj. 11,000m3. Zbiornik stanowi odrębną strefę pożarową, a sprzętem gaśniczym na
wypadek pożaru są podręczne gaśnice znajdujące się w budynku tuż obok zbiornika. Istnieje instalacja
odgromowa.
Podobnie odrębną strefę pożarową stanowi budynek C-8 - Budynek tlenowni - obiekt wolnostojący, gdzie
zlokalizowane są butle z gazem medycznym. Zabezpieczeniem ppoż są gaśnice podręczne. Istnieje
instalacja odgromowa.

Pytanie 6
Prosimy o wskazanie wielkości PML w odniesieniu do Pakietu nr 1.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wartość najcenniejszego obiektu tj. budynku A to ok. 140.000.000 zł. Największa
strefa pożarowa to budynek „A” – Szpital Ginekologiczno – Położniczy. Nie można jednoznacznie wskazać
wartości mienia znajdującego się w poszczególnych budynkach. Sprzęt o największej wartości – łącznie ok.
20.000.000 zł znajduje się w części diagnostycznej Szpitala Pediatrycznego na poziomie „0” budynku B (m.in.
tomograf, rtg, usg, rezonans).
Pytanie 7
W odniesieniu do zapisów klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji wskazanej w części A
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający planuje wyłączyć z
eksploatacji określone mienie, jakie i o jakiej wartości lub czy posiada mienie wyłączone z eksploatacji na
dzień dzisiejszy, jakie i o jakiej wartości ?
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 2 do SIWZ „Charakterystyka Zamawiającego”
informuje, że posiada następujące obiekty wyłączone z eksploatacji:
 C-9 Magazyn Środków L- to pomieszczenie nie eksploatowane. Odcięte media. Obiekt dozorowany
zgodnie z harmonogramem ochrony codziennie. 1 kondygnacja naziemna. - pow. Użytkowa 286 m2
– wartość odtworzenia ok. 326.000 zł
 C-6 Zwierzętarnia – to obiekt wolnostojący połączony podziemnym tunelem z kompleksem.
Obiekt wyłączony z eksploatacji. Media dochodzą do budynku. A w samym obiekcie odłączone. Na
okres zimowy włączane jest ogrzewanie. Obiekt dozorowany przez ochronę zgodnie z
harmonogramem dozoru obiektów ICZMP. 2 kondygnacje (w tym 1 naziemna i 1 podziemna –
pomieszczenia technologiczne i tunel komunikacyjny) - pow. Użytkowa 2.325 m2 – wartość
odtworzenia ok. 2.650.000 zł
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W pomieszczeniach nie jest składowane mienie.
Na chwile obecną Zamawiający nie planuje wyłączeń kolejnych obiektów.

Pytanie 8
Prosimy o dodanie w Pakiecie 1. punkcie A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w treści klauzuli nr 1.
Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych po słowach … Limit odpowiedzialności w
stosunku do automatycznie ubezpieczanego mienia na mocy niniejszej klauzuli ograniczony jest do
wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia … słów „ jednak nie więcej niż 30 000 000 zł”
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. Zamawiający ustalił wysokość limitu klauzuli
nr 1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków w Pakiecie 1. punkcie A., adekwatnie do
planowanych modernizacji mienia, zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 2 do SIWZ „Charakterystyka
Zamawiającego”.
Pytanie 9
Prosimy o informację , czy w ramach Pakietu nr 1 Punkt A ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
ochroną ubezpieczeniową w pozycji maszyny , urządzenia i wyposażenie objęty jest specjalistyczny sprzęt
medyczny.
Odpowiedź na pytanie 9 i 10:
Zamawiający zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do SIWZ potwierdza, że w ramach Pakietu nr 1
Punkt A ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ochroną ubezpieczeniową w pozycji maszyny, urządzenia
i wyposażenie objęty jest specjalistyczny sprzęt medyczny, który stanowi część wartości wskazanej dla grupy
8 środków trwałych tj. ok. 56.000.000 zł.
Pytanie 10
Prosimy o informację , dotyczącą Pakietu nr 1 Punkt A ochrona ubezpieczeniową w pozycji maszyny ,
urządzenia i wyposażenie jaka jest łączna wartość specjalistycznego sprzętu medycznego.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedni na pytanie przy odpowiedzi na pytanie nr 9.
Pytanie 11
Prosimy o wskazanie w Pakiecie nr 1 Punkt A ,ochrona ubezpieczeniową w pozycji maszyny , urządzenia i
wyposażenie, wartości największych specjalistycznych sprzętów medyczny oraz wskazanie ich lokalizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający najwartościowsze specjalistyczne sprzęty medyczne ujął w Pakiecie nr 1 Punkt A. Pośród
wskazanego mienia w zakresie części A Pakietu 1 najwartościowszy specjalistyczny sprzęt medyczny został
wskazany poniżej. Ochroną ubezpieczeniową w pozycji maszyny , urządzenia i wyposażenie w części A
Pakietu 1 objęte są m.in. następujące najwartościowsze sprzęty medyczne:
APARAT USG Z DOPLEREM
/30.12.2000/ 1 190 572,02 zł
ZESTAW WIDEOENDOSKOPOWY
/31.12.2001 / 640 624,00 zł
ZESTAW WIDEOENDOSKOPOWY
/31.12.2001/
640 624,00 zł
ECHOKARDIOGRAF ENVISOR
/30.12.2003/
574 016,10 zł
APARAT USG SA 8800
31.03.2001
542 329,15 zł
APARAT RTG ARCOSCOP
16.09.1997
480 435,00 zł
CYTOMETR CALIBUR 34012440
31.08.1999
428 703,00 zł
APARAT USG 01TKVL
30.10.2001
381 904,08 zł
PLUCO-SERCE Z WYPOSAZENIE KOMPLET 16.09.1997
377 437,47 zł
ARISTOPLAN 077833
16.09.1997
224 666,19 zł
MIKROSKOP 520566/76182
16.09.1997
222 956,04 zł
Wszystkie sprzęty zlokalizowane są na ul. Rzgowskiej 281/289

Pytanie 12
Prosimy o informacje, czy Zamawiający dopuszcza możliwość
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?

ubezpieczenia w/w sprzętu w ramach

Odpowiedź:
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Zamawiający określił zakres wymaganej ochrony w ramach poszczególnych części Pakietów. Jednocześnie
Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza przeniesienia w/w sprzętu do ryzyk sprzętu elektronicznego ujętego
w części B Pakietu 1.
Pytanie 13
Prosimy o wprowadzenie w treści klauzuli nr.1 Klauzula błędu w obsłudze zapisu
Powyższa klauzula dotyczy jedynie sprzętu elektronicznego , który nie jest przedmiotem ubezpieczenia w
części B niniejszego zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Klauzula błędu w obsłudze umieszczona została w części A Pakietu 1 i w związku
z czym odnosi się wyłącznie do mienia objętego zakresem tej części Pakietu 1.
Zamawiający wskazuje, że klauzula błędu w obsłudze znajduje jest w zakresie preferowanym podlegającym
ocenie zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ.
Pytanie 14
Prosimy o wprowadzenie w ramach Pakietu nr 1 punkt B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk , klauzuli o poniższej treści:
Sprzęt przenośny
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu
odszkodowanie z tytułu szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym w czasie jego użytkowania poza
miejscem ubezpieczenia.
Dla szkód w ubezpieczonym przenośnym sprzęcie elektronicznym spowodowanych kradzieżą z włamaniem
lub upuszczeniem, stosuje się ́ franszyzę ́ redukcyjną wynoszącą 25% wartości szkody, jednak nie mniejszą
niż ustalona w polisie kwota franszyzy redukcyjnej.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel
obowiązany do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

jest

1) pojazd był wyposażony w stały dach (sztywna konstrukcja),
2) pojazd został po zaparkowaniu należycie zamknięty (co najmniej na zamknięcia fabryczne),
3) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie
dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w
zamkniętym garażu),
4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany w bagażniku pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.
Odpowiedź:
Z uwagi na niezgłoszenie w chwili obecnej żadnego sprzętu przenośnego do ubezpieczenia w ramach punktu
B Pakietu 1, Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 15
Prosimy o wprowadzenie w ramach Pakietu nr 1 punkt B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk , klauzuli o poniższej treści:
Zastosowanie mobilne poza miejscem ubezpieczenia / przedmioty zainstalowane w pojazdach lub
przyczepach
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu
odszkodowanie z tytułu szkody w sprzęcie elektronicznym, zainstalowanym w pojeździe mechanicznym (lub
przyczepie) wyposażonym w stały dach (sztywna konstrukcja), poruszającym się w granicach terytorialnych
RP. Udzielona ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pojazdu ani przyczepy.
W przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty
odszkodowania tylko pod warunkiem, że:
1) pojazd bądź przyczepa zostały po zaparkowaniu należycie zamknięte (co najmniej na zamknięcia
fabryczne),
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2) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00
(zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na
parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu)
Odpowiedź:
Z uwagi na niezgłoszenie w chwili obecnej żadnego sprzętu mobilnego do ubezpieczenia w ramach punktu B
Pakietu 1, Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 16
Prosimy o wprowadzenie w ramach Pakietu nr 1 punkt B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk , klauzuli o poniższej treści:
Ryzyko związane z czasowym składowaniem / przerwami w pracy
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu
odszkodowanie z tytułu szkody w sprzęcie elektronicznym poniesionej w trakcie jego czasowego składowania
lub przerwy w pracy, o ile sprzęt ten uprzednio był gotowy do eksploatacji. Ubezpieczający jest zobowiązany
poinformować Ubezpieczyciela pod rygorem braku odpowiedzialności, jeżeli miejsce składowania nie jest
zgodne z miejscem ubezpieczenia, określonym w umowie.
Niniejsze rozszerzenie ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w trakcie czasowego składowania
ubezpieczonego sprzętu w magazynach bądź składach handlowych w celu jego przyszłej sprzedaży lub
wynajmu
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. Zamawiający podkreśla, że ubezpieczone
mienie zostało wskazane w lokalizacji Instytutu.
Pytanie 17
Prosimy o wprowadzenie w ramach Pakietu nr 1 punk B klauzuli o poniższej treści:
Ubezpieczenie pośrednich nośników obrazu w fotokopiarkach (bębnów selenowych)
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu
polegającemu na objęciu ubezpieczeniem pośrednich nośników obrazu w fotokopiarkach (bębnów
selenowych).
W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież
z włamaniem lub rabunek podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia.
W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, pełna wartość odtworzenia będzie zmniejszona
proporcjonalnie do stosunku odpowiadającego ilości kopii wykonanych za pomocą ubezpieczonego nośnika
obrazu przed szkodą do całkowitej ilości kopii wynikającej z żywotności nośnika, wynoszącej 50000 szt.
Odpowiedź:
Z uwagi na brak takiego rodzaju sprzętu elektronicznego wskazanego w części B Pakietu 1 , Zamawiający
informuje, że nie modyfikuje SWIZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 18
Prosimy o informacje, czy wskazane w Pakiecie 1 budynki są wynajmowane/użyczane podmiotom innym niż
ubezpieczający , jeśli tak to jaka działalność jest tam prowadzona.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wskazane w ramach pakietu 1 budynki są własnością Instytutu i poza
działalnością prowadzoną przez Instytut powierzchnie podnajmowane są podmiotom zewnętrznym zgodnie z
odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 2.
Pytanie 19
Prosimy o dodanie w Pakiecie 1. punkcie B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w
treści klauzuli nr 1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych po słowach … Limit
odpowiedzialności w stosunku do automatycznie ubezpieczanego mienia na mocy niniejszej klauzuli
ograniczony jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia … słów „ jednak nie więcej niż
2 000 000 zł”
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. Zamawiający zawarł wysokość limitu klauzuli
nr 1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków w Pakiecie 1. punkcie B., adekwatnie do
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planowanych modernizacji mienia, zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 2 do SIWZ „Charakterystyka
Zamawiającego”.
Pytanie 20
Prosimy o wprowadzenie w ramach Pakietu nr 1 punk B klauzuli o poniższej treści:
Rozszerzenie warunków ubezpieczenia od szkód materialnych w celu objęcia ochrona ubezpieczeniowa
urządzeń lub części od daty ich dostawy
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ochrona ubezpieczeniowa zostaną objęte od daty dostawy
lub odbioru części (materiały) potrzebne do ubezpieczonego urządzenia lub całe urządzenia. Ochrona
ubezpieczeniowa na warunkach niniejszej klauzuli odnosi się wyłącznie do miejsca ubezpieczenia
określonego w umowie oraz do szkód dotyczących dostarczanych części (materiałów) lub całych urządzeń w
stopniu, w jakim za takie szkody odpowiada Ubezpieczający. Wszelkie szkody powstałe w związku z
transportem lub montażem ubezpieczonych przedmiotów, za które odpowiada producent, spedytor,
dostawca, wykonawca montażu, nie są objęte ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach niniejszej klauzuli kończy się z chwila zakończenia prób ruchowych
i stwierdzenia gotowości do eksploatacji przedmiotów objętych ubezpieczeniem. Od tego momentu mają
zastosowanie tylko standardowe ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wraz z ewentualnymi
postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, o ile
wprowadzono je w formie pisemnej do umowy. Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania
Ubezpieczyciela, jeżeli od chwili dostarczenia urządzenia do zakończenia jego prób ruchowych upłynie ponad
6 miesięcy. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej poza okres tych 6 miesięcy oraz do określenia warunków jej przedłużenia. Jeżeli
dostarczone urządzenia bądź części będą składowane w okresie pomiędzy ich dostawa a uruchomieniem,
ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje tylko pod warunkiem, że te urządzenia lub części będą składowane w
oryginalnych opakowaniach, oraz że miejsce ich przechowywania zostanie dobrane z należytą starannością
(uwzględniając ewentualne wymogi producenta
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 21
Prosimy o zmianę w ramach Pakietu 1 punkt B treści klauzuli nr 13 „klauzula ubezpieczenia lamp od
wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu na :
Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu
polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk. W przypadku szkody spowodowanej
przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą
odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia. W przypadku szkody spowodowanej przez inne
zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na
dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.
Tabela deprecjacji:
OPIS LAMPY
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w
Lampy
laserowe
(sprzęt medyczny)
szpitalach,
gabinetach
Lampy
elektronopromieniowe
lub oddziałach
radiologicznych(CRT) w fotoskładarkach
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)
Lampy wielkiej częstotliwości
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii
częściowej

Redukcja odszkodowania
Po okresie
Miesięcznie
użytkowania
o
6 miesięcy
5,5 %
6 miesięcy
5,5 %
12 miesięcy
3,0 %
12 miesięcy
3,0 %
12 miesięcy
3,0 %
12 miesięcy
3,0 %
12 miesięcy
3,0 %
18 miesięcy
2,5 %
18 miesięcy
2,5 %
24 miesiące
2,0 %
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Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)
Lampy pamięciowe
Lampy fotopowielające
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)
Lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie
Rentgenowskie lampy powiększające
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)
Lampy z akceleracją liniową

24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące
24 miesiące

2,0 %
2,0 %
2,0 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %
1,5 %

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia
urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli. Dla lamp rentgenowskich z
obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w
przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość
odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według
następującego wzoru:
P x 100 / PG x X x Y
gdzie:
P - liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania
zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy (włącznie z okresem
użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.
PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie
skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.
X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp
danego rodzaju:
a) - nowo-zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;
b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do
zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;
c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.
Y - współczynnik likwidacyjny
a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;
b) - lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00.
Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej,
zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje SIWZ. Klauzula nr 13. ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich
nośników obrazu ujęta w części B Pakietu 1 otrzymuje następujące brzmienie:

13. Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od
wszystkich ryzyk. W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, uszkodzenia przez osoby trzecie,
kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia. W
przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość
odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą
tabelą deprecjacji.
Tabela deprecjacji:
OPIS LAMPY
Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
Lampy laserowe (poza medycyną)
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)

Redukcja odszkodowania
Po okresie
Miesięcznie
użytkowania
o
6 miesięcy

5,5 %

12 miesięcy

3,0 %
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Lampy kineskopowe (poza medycyną)
Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w
medycynie )
Inne lampy projektowe (w medycynie)
Lampy pamięciowe (poza medycyną)
Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)
Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)
Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)
Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)

18 miesięcy

2,5 %

24 miesiące

2,0 %

24 miesiące

1,5 %

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia
urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli. Dla lamp rentgenowskich z
obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w
przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość
odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według
następującego wzoru:
P x 100 / PG x X x Y
gdzie:
P - liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania
zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy (włącznie z okresem
użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.
PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie
skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.
X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp
danego rodzaju:
a) - nowo-zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;
b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do
zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;
c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.
Y - współczynnik likwidacyjny
a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;
b) - lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00.
Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej,
zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji.

Pytanie 22
Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity odpowiedzialności SIWZ zostały ustanowione na jedno i
wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie polisowym.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe. Zgodnie z informacją zawartą w postanowieniach wspólnych dla Pakietu
1 i 2 w załączniku nr 3 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, wszystkie podane sumy
ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, limity i podlimity stanowią limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela
odnoszący się do rocznego okresu ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia.
Pytanie 23
Zwracamy się z wnioskiem o wyodrębnienie w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia -lokalizacji
(budynku lub kompleksu budynków połączonych) o największej kumulacji ubezpieczanego mienia (wartość
budynku/kompleksu budynków + wartość pozostałego mienia).
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 6.
Pytanie 24
Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ przez przekazanie opisu - przyczyny następujących szkód
wraz z informacją o środkach zapobiegawczych powtórzeniu się podobnych szkód w przyszłości;
> 2013-12-13 – kwota: 10 645,75 zł – Mienie od wszystkich ryzyk/Majątek trwały - pożar rozdzielni;
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> 2014-01-27 – kwota: 19 005,49 zł - Mienie od wszystkich ryzyk/Budynki i budowle i majątek trwały- awaria
wod/kan;
> 2014-10-23 – kwota: 152 522,08 zł - Sprzęt elektroniczny/Szkoda częściowa - awaria rezonansu
magnetycznego;
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia :
Ad. szkody z dnia 2013-12-13 – kwota: 10 645,75 zł – Mienie od wszystkich ryzyk/Majątek trwały - pożar
rozdzielni;- Uległ spaleniu jeden z rozłączników w rozdzielni. Rozdzielnia została wyremontowana poprzez
wymianę instalacji oraz wymianę wszystkich 10 sztuk rozłączników.”
Ad. szkody z dnia 2014-01-27 – kwota: 19 005,49 zł Mienie od wszystkich ryzyk/Budynki i budowle i majątek
trwały- awaria wod/Kan - Pękł fragment rury. Uszkodzona rura została wymieniona.
Ad. szkody z dnia 2014-10-23 – kwota: 152 522,08 zł - Sprzęt elektroniczny/Szkoda częściowa - awaria
rezonansu magnetycznego - uszkodzenie losowe regulatora ciśnienia i wymiennika ciepła rezonansu
magnetycznego - bez wpływu czynników zewnętrznych. Wymieniono wadliwe elementy.
Pytanie 25
W odniesieniu do ubezpieczanych obiektów, prosimy o uzupełnienie informacji czy obiekty podzielone są na
strefy dymowe – jeśli tak, to w jaki sposób;
Odpowiedź:
Każdy budynek stanowi strefę pożarową oprócz tego w ramach modernizacji klinik wyodrębniono jako
odrębne strefy pożarowe 2 Kliniki neonatologii, Klinikę Kardiochirurgii, blok operacyjny w budynku „A”, w
trakcie realizacji Klinika Rehabilitacji. Nowo wyremontowane oddziały posiadają drzwi ognioodporne oraz
wzmocnioną odporność szyb, system alarmowy ppoż.
Największa strefa pożarowa to budynek „A” – Szpital Ginekologiczno – Położniczy.
Pytanie 26
Czy przedmiotem ubezpieczenia jest elektroniczny sprzęt medyczny lub inne mienie znajdujące się w
przestrzeniach poniżej poziomu gruntu;
Odpowiedź:
Mienie zlokalizowane poniżej gruntu to głównie ciągi komunikacyjne oraz urządzenia i instalacje
technologiczne.
Pytanie 27
Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ poprzez przekazanie informacji, czy system detekcji pożaru
obejmuje również pomieszczenia techniczne (kotłownie, rozdzielnie, sprężarkownie, wentylatornie,
pomieszczenia gazów technicznych, itd);
Odpowiedź:
Budynek nie posiada instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego w całości budynku, a jedynie w już
wyremontowanych klinikach. Należy nadmienić, że dąży się do objęcia takim systemem całego kompleksu i
sukcesywnie montuje się go w każdej remontowanej części budynku. Kompleksowe zainstalowanie systemu
uzależnione jest jednak od pozyskania funduszy na remont poszczególnych Klinik.
Pytanie 28
Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ poprzez przekazanie informacji, czy agregaty prądotwórcze
przechodzą ewidencjonowane próbne rozruchy raz w tygodniu lub innym czasookresie;
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że agregaty prądotwórcze przechodzą ewidencjonowane próbne rozruchy raz w
tygodniu.
Pytanie 29
Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały jakiekolwiek budynki wyłączone z eksploatacji, w przypadku
odpowiedzi twierdzącej wnioskujemy o:
Potwierdzenie, iż mienie wewnątrz takich obiektów nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową;
Informację, w jaki sposób obiekty takie są chronione przed dostępem osób trzecich
Informację, czy wszystkie media w takich obiektach zostały odłączone;
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił w tym zakresie odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 7.
Pytanie 30
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Czy instalacje elektryczne poddawane są cyklicznym przeglądom przy pomocy kamery termowizyjnej?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że instalacje elektryczne poddawane są cyklicznym przeglądom, ale nie przy użyciu
kamery termowizyjnej. Przeglądy dokonywane są przez specjalistyczne firmy zewnętrzne.
Pytanie 31
Wnioskujemy o wskazanie, gdzie i w jaki składowane są gazy łatwopalne i substancje pożarowo
niebezpieczne, oraz wskazanie sposobu zabezpieczenia ppoż takich obiektów/pomieszczeń;
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie przy odpowiedzi napytanie nr 5.

Pytanie 32
Czy Zamawiający potwierdza, że istniejący stan budynków spełnia wymagania przepisów p.poż. co do
wydzieleń pożarowych, wielkości stref pożarowych, oddymiania i innych elementów czynnej i biernej ochrony
ppoż opisanej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
Odpowiedź:
Zamawiający uzyskał od Straży Pożarnej zalecenia do realizacji w odniesieniu do obiektów zlokalizowanych
przy ul. Rzgowskiej. Jednak z uwagi na uwarunkowania techniczne i strukturę pomieszczeń, zlecona została
podmiotowi zewnętrznemu ekspertyza realizacji zaleceń i ekspertyza techniczna ewentualnego dostosowania
budynków w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynku A, budynku B oraz budynków Hotelu
– planowany czas realizacji ekspertyzy 02.2016.
Pytanie 33
W odniesieniu do zapisu: „W budynkach, jak i na terenie bezpośrednio do nich przyległym, nie występują
pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem” czy Zamawiający potwierdza, że dotyczy to również
pomieszczenia/miejsca ze zbiornikiem tlenu?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zewnętrzna ekspertyza wykazała, że w budynkach Instytutu, jak i na terenie
bezpośrednio do nich przyległym, nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem. W odniesieniu
do miejsc składowania gazów medycznych wydzielono obiekty jako odrębne strefy pożarowe.
Od dostawców gazów medycznych wymaga się zastosowania rozwiązań organizacyjno-technicznych
niedopuszczające do powstawania stref zagrożenia wybuchem.
Pytanie 34
Prosimy o informację, czy przeprowadzono Analizę zagrożenia wybuchem dla całego obiektu;
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono w zakresie odpowiedzi na pytanie 33.
Pytanie 35
Czy szpital posiada centralną kotłownię z kotłami wodnymi i/lub parowymi? Jeśli tak, prosimy o informację czy
w kotłowni zainstalowany jest system detekcji gazu ziemnego z automatycznym zaworem odcinającym;
Odpowiedź:
Zamawiający korzysta z sieci miejskiej.
Pytanie 36
W związku z zapisem: „Instalacja gazowa doprowadzona do bloków oraz do pomieszczeń laboratoryjnych,
diagnostycznych, patomorfologii i apteki głównego kompleksu” wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji
SIWZ przez przekazanie informacji, do czego wykorzystywany jest gaz w tych przestrzeniach?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w zakresie pomieszczeń medycznych gaz doprowadzany jest jedynie dla celów
laboratoryjnych prowadzonych badań i diagnostyki.
Natomiast w odniesieniu do bloków, gaz wykorzystywany jest w instalacji kuchennej mieszkańców.
Pytanie 37
Prosimy o informację, gdzie znajduje się pomieszczenie ładowania wózków elektrycznych i czy jest ono
wyposażone w mechaniczną wentylację oraz system detekcji wodoru;
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pomieszczenie do ładowania wózków elektrycznych znajduję się w budynku D-5.
Jest to oddzielnie wydzielone pomieszczenie bez detekcji wodoru.
Pytanie 38
Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ poprzez przekazanie informacji kiedy zgodnie z
przewidywaniami/założeniami Zamawiającego rozpoczną się prace „termomodernizacja budynku A i B” oraz
informacje gdzie przewidziane jest zaplecze robót – w tym składowiska i magazyny materiałów budowlanych;
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku „A” – obejmujące
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz świetlików oraz ocieplenie stropodachu wentylowanego oraz
termoizolację systemową ścian fundamentowych rozpoczną się w listopadzie 2015 r. W zakresie pozostałych
robót nie można określić daty rozpoczęcia prac, ponieważ na chwilę obecną zawierana jest dopiero umowa
stanowiąca wynik postepowania na wymianę oświetlenia na budynku „A”, trwa ocena ofert złożonych w
postepowaniu na modernizację układu instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynku „A”, a w
zakresie pozostałych prac na budynkach „A” i „B” przetargi nie zostały jeszcze ogłoszone i nie ma jeszcze
sporządzonych harmonogramów prac. Ciężko także określić miejsce składowania materiałów budowlanych z
tych samych przyczyn, ale można przewidzieć, że takie magazyny będą znajdowały się na terenie Instytutu.
Pytanie 39
Wnioskujemy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ poprzez przekazanie informacji, czy szpital posiada
funkcjonującą pisemną procedurę prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych dla pracowników własnych i
pracowników firm trzecich;
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pracownicy Instytutu nie prowadzą prac niebezpiecznych pożarowo. Natomiast
zewnętrzne podmioty są zobowiązane taką procedurę przygotować przekazać do zaopiniowania
Zamawiającemu przed wszczęciem prac.
Pytanie 40
W przypadku, gdy Zamawiający nie ma możliwości podziału wartości mienia ruchomego na poszczególne
obiekty, wnioskujemy o wskazanie, którego budynku/kompleksu budynków dotyczyć będzie kumulacja mienia
ruchomego w ocenie Zamawiającego oraz wskazanie wartości tego budynku/kompleksu budynków.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 6.
Pytanie 41
W odniesieniu do klauzuli 72 godzin prosimy o uszczegółowienie, że odnosi się do ryzyk naturalnych.
Wykonawca jednocześnie wyjaśnia, iż zakres ubezpieczenia np. sprzętu elektronicznego zawiera ryzyka
które nie mogą być uznane za powstałe z jednej przyczyny w kilku urządzeniach z natury rzeczy. Zapis
klauzuli w związku z tym jest nieprecyzyjny.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że klauzula 72 godzin odnosi się do zdarzenia losowego związanego z
działaniem sił natury.
Pytanie 42
W odniesieniu do klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o uzupełnienie SIWZ przez
podanie informacji ile obiektów wyłączonych z eksploatacji zgłasza Zamawiający oraz podanie ich wartości.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 7.
Pytanie 43
W odniesieniu do klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o informację o sposobie
zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciw kradzieżowego takich obiektów, czy obiekty takie są
dozorowane 24h.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 7.
Pytanie 44
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Prosimy o wskazanie w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wartości sprzętu /urządzeń, do
których zastosowanie może mieć klauzula błędu w obsłudze oraz najwyższej jednostkowej wartości takiego
sprzętu/urządzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 11.

Pytanie 45
Wnioskujemy o wprowadzenie w SIWZ możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z ważnych
powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego 12
miesięcznego okresu polisowego. Za ważne powody uważa się wyłącznie sytuacje:
1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań
oraz
założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 9 miesięcy trwania
ochrony
ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres - przekroczy 80%,
2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodująca brak możliwości spełnienia
wymogów
umowy ubezpieczenia;
3) wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Zamawiającego odszkodowania z umowy
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
4) usiłowanie popełnienia przestępstwa przez Zamawiającego związane z zawarciem lub
wykonaniem umowy ubezpieczenia, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa
musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.
Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za
ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie.
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub
wymagalna.
Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie
jej obowiązywania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 46
Wnioskujemy o zastąpienie, ilekroć w SIWZ mowa o „systemie solidarnym ubezpieczenia”, klauzulą
przeniesienia mienia w treści jn.:
„W ramach ustalonych sum ubezpieczenia Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przemieszczania mienia
pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami. Na Ubezpieczającym spoczywa obowiązek wykazania, że mienie
zostało przeniesione do miejsca ubezpieczenia dotkniętego szkodą.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 47
W odniesieniu do klauzuli regresowej czy zamawiający potwierdza iż odstąpienie od prawa do regresu nie
obowiązuje w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 48
W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, wnioskujemy o modyfikację
zapisu w części zakresu minimalnego po słowach: „obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu
powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń”
przez dopisanie: „ nie wyłączonych z OWU”.
Odpowiedź:
Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ przy zakresie w części A i B Pakietu 1 wskazał zakres minimalnych
ryzyk objętych ochroną i oczekuje, że będą one objęte ochroną, nawet jeśli według OWU Wykonawcy zastały
one wyłączone. W sprawach nie uregulowanych SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy.

Pytanie 49
Wnioskujemy o modyfikację zapisu po słowach: „Ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt w trakcie
tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną
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szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/jego częściach od daty dostawy do planowanej daty
włączenia do eksploatacji” przez dopisanie: „z wyłączeniem testów i montażu”.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez dodanie do zakresu ubezpieczenia zawartego w części B Pakietu 1
do treści
„Ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt w trakcie tymczasowego magazynowania lub okresowego
wyłączenia z użytkowania. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne powstałe w sprzęcie
elektronicznym/jego częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji”
następującego brzmienia:
„z wyłączeniem testów i montażu.”

Pytanie 50
W odniesieniu do Klauzuli nowych miejsc w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
wnioskujemy o wprowadzenie limitu 10.000.000 PLN na lokalizację.
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż
zgodnie z posiadaną wiedzą mało prawdopodobne jest powstanie nowej lokalizacji w ciągu realizacji
niniejszego zamówienia.
Pytanie 51
W zakresie Klauzuli 72 godzin wnioskujemy o doprecyzowanie że odnosi się do zdarzenia losowego
związanego z działaniem sił natury.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że klauzula 72 godzin odnosi się do zdarzenia losowego związanego z
działaniem sił natury.

Pytanie 52
W zakresie Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu wnioskujemy
o dopisanie po słowach: „Odszkodowanie będzie wypłacone do pełnej wartości odtworzenia” wyrażenia:
„pomniejszonej o zużycie techniczne do dnia szkody”.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował treść przedmiotowej klauzuli w odpowiedzi na pytanie 21.
Pytanie 53
Dotyczy - Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego – wnioskujemy o zmianę
franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego na 500 PLN.
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 54
Dotyczy - Franszyze i udziały własne w odniesieniu do zakresu minimalnego – wnioskujemy o wprowadzenie
franszyzy redukcyjnej dla danych i nośników danych wraz z kosztami odtworzenia danych i oprogramowania
w wysokości 200 PLN.
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 55
W zakresie Klauzula restytucji mienia – wnioskujemy o modyfikację treści klauzuli jn:
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony może
skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia, bez uprzedniej zgody
Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany
nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi. Koszty firmy
restytucyjnej zostaną zwrócone wyłącznie w zakresie niepowiększającym szkody. Klauzula dotyczy
szkód o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 50.000 PLN.
Odpowiedź:
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Zamawiający wskazuje, że klauzula restytucji mienia jest ujęta w zakresie preferowanym podlegającym
ocenie zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ.
Pytanie 56
Czy Zamawiający potwierdza, iż w zakresie ryzyka aktów terroryzmu ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
ataku nuklearnego.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż w zakresie ryzyka aktów terroryzmu ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
ataku nuklearnego.
Pytanie 57
Dotyczy pakietu nr 1
Jaka jest wartość PML dla sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i w którym budynku jest on
zlokalizowany?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 6.
Pytanie 58
Dotyczy pakietu nr 1
Czy możliwe jest zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli ubytku wartości w środkach obrotowych w
urządzeniach chłodniczych z 700 000 na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. Limit klauzula nr 16 ujętej w części A Pakietu 1
otrzymuje brzmienie:
16. Klauzula ubytku wartości środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych
Limit odpowiedzialności 350 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
Pytanie 59
Dotyczy pakietu nr 2
Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem
udzielania świadczeń zdrowotnych :
- czy wyrażają Państwo zgodę na obniżenie sumy gwarancyjnej w OC dobrowolnej z 2 500 000 zł na 1 500
000 zł?
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 60
Dotyczy pakietu nr 2
Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz
posiadania mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania bądź zaniechania
udzielania świadczeń zdrowotnych:
- czy możliwe jest wprowadzenie podlimitu dla szkód w środowisku w wysokości 500 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia?
- czy możliwe jest wprowadzenie podlimitu dla szkód spowodowanych ruchem pojazdów nie podlegających
obowiązkowi rejestracji w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?
- czy możliwe jest wprowadzenie podlimitu dla szkód wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń
w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 61
W odniesieniu do zapisu §8 pkt.1 Załącznika nr 10a – Projekt Umowy prosimy o informację, czy Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany terminu zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie z 14 dni do 3 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 62
W odniesieniu do zapisu §1 pkt.4 Załącznika nr 10a – Projekt Umowy zwracamy się z pytaniem, czy
Zamawiający dopuszcza możliwość skreślenia w/w pkt.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 63
W odniesieniu do zapisu §4 pkt.1 Załącznika nr 10a – Projekt Umowy zwracamy się z prośbą o dopisanie, iż
w/w zapis nie dotyczy limitów na I ryzyko
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. Zamawiający zwraca uwagę na postanowienia
§4 pkt.3 Załącznika nr 10a – Projekt Umowy

Pytanie 64
Prosimy o podanie aktualnej szkodowości (wypłaty i rezerwy).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w stosunku do szkód wskazanych w dokumentacji przetargowej na dzień
31.08.2015r. doszły następujące sprawy:
Dotyczy Pakietu 1
Szkoda z dnia 15.08.2015 r. – zalanie – deszcz nawalny – wypłata 33.255,41 zł – franszyzy redukcyjnej brak.
Szkoda z dnia 14.09.2015 r. – błąd obsługi powodujący przyciągniecie się przedmiotów:
- rezonans magnetyczny – koszt naprawy 14.181,90 zł;
- respirator – koszt naprawy 12.726,81 zł.
Dotyczy Pakietu 2
Zamawiający wyjaśnia, iż wystąpił z prośbą o uaktualnienie informacji na temat szkodowości do aktualnego
Ubezpieczyciela. Niestety informacja ta nie może być udzielona z uwagi, iż raporty jakie są w posiadaniu
Ubezpieczyciela obejmują jeszcze informacje wg stanu na dzień wskazany w SIWZ tj. 31.08.2015r.
Pytanie 65
Czy Zamawiający posiada aktualne przeglądy:
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).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że posiada aktualne przeglądy:
a)
obiektów budowlanych,
b)
instalacji elektrycznej,
c)
instalacji odgromowej,
d)
instalacji gazowej,
e)
przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne),
f)
sprzętu przeciwpożarowego,
g)
instalacji hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz węży hydrantowych,
h)
urządzeń dźwigowych
W zakresie instalacji gazów medycznych Zamawiający wyjaśnia, iż stara instalacja gazów medycznych była
budowana przed rokiem 2004 (przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej) i nie dotyczą jej wymagania
obowiązujące w dniu dzisiejszym. Obecnie trwa procedura wyłaniania Wykonawcy w trybie zapytania
ofertowego na przeglądy starej części instalacji, Nowa instalacja podlega nowym przepisom i jest
przeglądana na bieżąco.
W protokołach pojawiają się czasami sugestie co do zmian w kwestii ulepszenia stanu rzeczy, ale nie ma
usterek bo wszystkie są naprawiane podczas inspekcji okresowych.
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Pytanie 66
Kiedy planowane jest zakończenie prac związanych z wymianą sieci hydrantowej zewnętrznej i wewnętrznej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że modernizacja w tym zakresie jest na etapie przygotowania postępowania
przetargowego i nie ma jeszcze harmonogramu prac ani planowanego terminu ich ukończenia.
Pytanie 67
Czy Zamawiający posiada dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla miejsc gdzie okresowo może
występować zagrożenie powstania atmosfery wybuchowej m.in. stanowiska ładowania wózków
transportowych, rozprężalnia gazów medycznych (tlen, podtlenek azotu), a jeśli nie to kiedy planuje go
wykonać.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zagrożenie istnieje jedynie w przypadku gazów medycznych, ale Zamawiający nie
posiada dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem i nie jest znany termin przygotowania takiego
dokumentu. Za prawidłowość przepływu gazów medycznych odpowiada firma zewnętrzna specjalizująca się
w tym zakresie.

Pytanie 68
Czy w obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zamontowane systemy detekcji pożaru, a jeśli nie to w
których i kiedy jest planowane ich zainstalowanie.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi w powyższym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 27.
Pytanie 69
Czy w pomieszczeniach serwerowni jest zainstalowany system detekcji pożaru, a jeśli nie to kiedy jest
planowane jego zainstalowanie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pomieszczenie serwerowni wyposażone jest jedynie w specjalistyczne gaśnice.
Planowane jest zainstalowanie systemu detekcji w pomieszczeniu serwerowni w 2016r.
Pytanie 70
Czy wszystkie pomieszczenia serwerowni są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy przystosowany do
gaszenia urządzeń elektronicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 71
Czy rozdzielnie elektryczne i transformatory posiadają aktualne przeglądy, są na bieżąco konserwowane i
naprawiane oraz czy protokoły z przeglądów wskazują na jakiekolwiek nieprawidłowości (dotyczy wszystkich
lokalizacji).
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że rozdzielnie elektryczne i transformatory posiadają aktualne przeglądy, są na
bieżąco konserwowane i naprawiane oraz protokoły z przeglądów nie wskazują na jakiekolwiek
nieprawidłowości.
Pytanie 72
Czy Zamawiający posiada oznakowane miejsca składowania substancji niebezpiecznych.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 73
Czy wszystkie obiekty budowlane posiadają książki obiektów budowlanych i czy są przeprowadzone roczne i
pięcioletnie przeglądy budowlane.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
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Pytanie 74
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z zakresu ubezpieczenia budynków wyłączonych z
eksploatacji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższej zmiany.
Pytanie 75
Czy Zamawiający może udostępnić, zamieścić wykaz szczegółowy z wartością poszczególnych budynków
zgłaszanych do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej.
Odpowiedź:
Zamawiający przyjął wartości budynków jako odtworzeniową wg określonej poniżej stawki za m2 powierzchni
użytkowej.

części medycznej
części technicznej
części hotelowej
część mieszkalna

przyjęta wartość s.u. metraż łączny stawka m2
243 046 000,00
90276
2 692,25
26 175 000,00
24286,48
1 077,76
7 455 000,00
4895,46
1 522,84
9 000 000,00
4403,54
2 043,81
Wartość przyjęta do ubezpieczenia

część medyczna
Budynek A
Budynek B
część techniczna
Budynek C1 Kuchnia
C-2 Pralnia
C-6 Zwierzętarnia
C4 Warsztaty/ Magazyny
D4Ai B Kiosk na agregat p-poż
C-11 Śmietnik
C-3 Budynek anatomii
C-5 Budynek centrali technicznej
D-2Stacja uzdatniania wody
Zajezdnia wózków akumulatorowych
C-7 Portiernia
C-8 Budynek tlenowni
C-9 Magazyn Środków L
C10 wiata magazynowa
D3 Bunkier na Ziemiopłody
stacja trafo
Tunele komunikacyjne
Hotelowa
MIESZKALNA
Budynek 7
Budynek 8
Budynek 11

141817217,2
101228782,8
5 540 764,86
3 905 156,08
2 506 201,87
3 748 880,86
326 561,32
1 670 528,21
1 239 424,16
975 696,25
251 118,11
905 318,51
56 043,53
73 287,69
308 239,40
575 523,91
1 028 183,17
72 209,93
2 991 862,14
7 455 000,00
2 988 316,22
2 987 049,06
3 024 634,73

Pytanie 76
Jaka suma ubezpieczenia jest zgłaszana do ubezpieczenia w Łodzi na ul. Paradnej 46.
Odpowiedź:
Wysokość sumy ubezpieczenia w lokalizacji w Łodzi przy ul. Paradnej 46 wynosi dla:
- części hotelowej 7 455 000 zł
- części mieszkalnej 9.000.000 zł
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Pytanie 77
Na czym polegała modernizacja Kliniki neonatologii i z jakiego powodu nadal jest kwalifikowana jako „środki
trwałe w budowie” z kwotą 8.216.487,24zł.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w pozycji „Środki trwałe w budowie” ujął wartość modernizacji Kliniki Neonatologii
na 15.10.2015 wynikająca z częściowych Faktur. Modernizacja Kliniki została już zakończona. Całościowo
wartość zostanie przeniesiona na inne konto w sytuacji uzyskania całościowego rozliczenia modernizacji.
Pytanie 78
Czy planowane przez Zamawiającego inwestycje wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektów lub
konstrukcji dachu. Jeśli tak, to na czym to naruszenie będzie polegać.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie planuje obecnie inwestycji związanych z naruszeniem konstrukcji nośnej
obiektów lub konstrukcji dachu. W zakresie Inwestycji w modernizację Izby przyjęć i przeniesienia lądowiska nie istnieje jeszcze projekt tych prac, a w nim będą przeliczane wszelkie wartości nacisków i ewentualnie
zaplanowane zostaną prace mające na celu wzmocnienie filarów budynku. Jednakże nie planuje się
naruszania konstrukcji w żaden sposób, a jedynie ewentualne jej wzmocnienie.
Pytanie 79
Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla mienia
od wszystkich ryzyk?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższej zmiany.
Pytanie 80
W odniesieniu do mienia zgłaszanego do ubezpieczenia w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich
ryzyk – pozycja Maszyny, urządzenia i wyposażenie, -w tym niskowartościowe środki trwałe, środki poza
ewidencją, niskocenne przedmioty w użytkowaniu i środki dzierżawione; w tym sprzęt elektroniczny;(własne i
powierzone) , w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, prosimy o informację,
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?
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?
Prosimy również o zgodę na włączenie w odniesieniu do w/w sprzętu elektronicznego poniżej
wymienionych klauzul przy założeniu, że wśród ubezpieczane sprzętu występuje taki, którego mogą
dotyczyć:
Klauzula
Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego
Ustala się iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu
magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej
konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp., są materiałami
pomocniczymi.
Koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w
bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym
sprzęcie.
Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe
oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w
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bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym
sprzęcie, o ile uwzględniono te
koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.
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.
Klauzula
Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
Ustala się, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód 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.
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)
Lampy
rentgenowskie
(poza
medycyną)
Lampy laserowe (poza medycyną)
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)
Lampy kineskopowe (poza medycyną)
Lampy wysokiej częstotliwości (poza
medycyną)
Rentgeny-lampy
anodowe
przy
częściach
rentgenologicznych
(w
medycynie )
Inne lampy projektowe (w medycynie)
Lampy pamięciowe (poza medycyną)

Zmniejszenie odszkodowania
po
okresie
miesięczny
użytkowania
współczynnik
6 miesięcy

5,5 %

12 miesięcy

3,0 %

18 miesięcy

2,5 %

24 miesiące

2,0 %
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Lampy
fotopowielaczy
(poza
medycyną)
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:
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.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki
udzielonej gwarancji.
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do SIWZ potwierdza, że w ramach Pakietu nr 1
Punkt A ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ochroną ubezpieczeniową w pozycji maszyny, urządzenia
i wyposażenie objęty jest specjalistyczny sprzęt medyczny, który stanowi część wartości wskazanej dla grupy
8 środków trwałych tj. ok. 56.000.000 zł. Jest to sprzęt stacjonarny w odniesieniu do którego Zamawiający nie
ma woli rozszerzania zakresu na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. W odniesieniu do wskazanych
klauzul Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ.
Pytanie 81
W odniesieniu do Załącznika nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z
pytaniem, czy miejsce ubezpieczenia „Teren RP w odniesieniu do elektronicznego sprzętu przenośnego”
odnosi się do sprzętu zgłaszanego w ramach części A czy części B.
Jeśli w ramach części A to prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego przenośnego (jaka jest
to suma ubezpieczenia w zł.), 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?
Jeśli w ramach części B to prosimy o wskazanie, który sprzęt z załączonych do SIWZ wykazów sprzętu
elektronicznego jest sprzętem elektronicznym przenośnym.
Jednocześnie czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dla sprzętu elektronicznego
przenośnego
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Klauzula
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)
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 powstałe w elektronicznym sprzęcie
przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem
ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel
odpowiada tylko wtedy gdy:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące
zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie
stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub
w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, .
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub
rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak
od ustalonego w polisie.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz
powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że miejsce ubezpieczenia: teren RP w odniesieniu do elektronicznego sprzętu
przenośnego dotyczy sprzętu zgłaszanego do ubezpieczenia w części B. Na chwilę obecną Zamawiający
zgłosił do ubezpieczenia jedynie sprzęt stacjonarny.
Pytanie 82
W odniesieniu do Klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych zamieszczonej w części A
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ
poniższą:
Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych
Ubezpieczyciel stosuje automatyczną ochronę dla wszystkich – własnych i powierzonych: nowonabytych
środków trwałych i wyposażenia, środków trwałych i wyposażenia przejętych wskutek łączenia się placówek
oraz środków trwałych i wyposażenia, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek
wykonywanych inwestycji z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tych
środków. Ochroną zostaną również objęte środki trwałe nabyte w okresie od dnia, na który podano stan
majątku do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia ich wartości w
podanych sumach ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia w stosunku do automatycznie ubezpieczanego
mienia na mocy niniejszej klauzuli ograniczony jest do wysokości kwoty 20.000.000zł.. Zasada proporcji w
zakresie ubezpieczenia mienia na mocy niniejszej klauzuli nie ma zastosowania. Postanowienia
przedmiotowej klauzuli jednocześnie nie znoszą zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady
proporcji w zakresie wykraczającym poza wskazany limit.
Składka wynikająca z zastosowania klauzuli zostanie wyrównana wg wzoru:
S = (a - b) * s * 50% gdzie: S – składka, a – wartość środków trwałych na koniec rocznego okresu
ubezpieczenia, b – suma ubezpieczenia wynikająca z polisy, s – stawka efektywna wynikająca ze złożonej
oferty. Również w przypadku zmniejszenia wartości mienia będącego pod kontrolą Ubezpieczonego w
rocznym okresie ubezpieczenia do rozliczenia składki zostanie zastosowana analogiczna formuła.
Termin rozliczenia – 60 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia.
Prosimy także o potwierdzenie że zapis przedmiotowej klauzuli (nr 1) nie znosi zasad określonych w
klauzuli ograniczenia zasady proporcji (nr 3).
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia treści klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych ujętej w części A
Pakietu 1. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż w treści klauzuli znajduje się następujące zdanie:
„Postanowienia przedmiotowej klauzuli jednocześnie nie znoszą zasad określonych w klauzuli ograniczenia
zasady proporcji w zakresie wykraczającym poza wskazany limit”.
21

Pytanie 83
W odniesieniu do zapisów Klauzuli nowych miejsc wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od
wszystkich ryzyk , w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z
pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:
Klauzula nowych miejsc
Automatyczną ochroną będą objęte wszystkie nowe lokalizacje, powstałe w wyniku prowadzonej
przez Ubezpieczonego działalności. Brak minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych lub
przeciwkradzieżowych jakie istnieją w lokalizacjach zgłoszonych na dzień zawierania umowy
(zaakceptowanych dotychczas przez Ubezpieczyciela) może być powodem odmowy wypłaty lub
zmniejszenia wysokości należnego odszkodowania, tylko w sytuacji, gdy przyczynił się on do
powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów. W ramach klauzuli będzie objęte ochroną mienie,
które znajdowało się wcześniej w posiadaniu Ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia,
a które zostało przeniesione do nowych lokalizacji powstałych w wyniku prowadzonej działalności
oraz mienie nowo nabyte, które zostanie rozliczone w ramach klauzuli automatycznego
ubezpieczenia środków trwałych. Klauzula dotyczy także tych lokalizacji, które powstały w okresie od
dnia, na który podano dane do ubezpieczenia do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia nowej lokalizacji w posiadanie, pod
warunkiem że informacja o adresie nowej placówki i wartości znajdującego się tam mienia zostanie
przekazana Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni od daty przyjęcia lokalizacji w posiadanie. Ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas transportu, na wystawach, pokazach i targach oraz
mienia stanowiącego przedmiot prac budowlano- montażowych (w tym podczas prób i testów).
Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi 1.000.000 zł.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, z
wyłączeniem terenów zalewowych.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez dopisanie do końcowej treści klauzuli nowych miejsc
następującego brzmienia:
„ , z wyłączeniem terenów zalewowych.”
Pytanie 84
W odniesieniu do zapisów klauzuli wypłaty odszkodowania wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia
od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, prosimy o
potwierdzenie że zapis przedmiotowej klauzuli (nr 5) nie znosi zasad określonych w klauzuli ograniczenia
zasady proporcji (nr 3).
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że klauzula wypłaty odszkodowania wskazana w części A Pakietu 1 nie znosi
zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji (nr 3) w przypadkach innych niż opisane w
klauzuli wypłaty odszkodowania.
Pytanie 85
W odniesieniu do Klauzuli zastąpienia dla budynków i budowli zamieszczonej w części A Ubezpieczenie
mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, czy
Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:
Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli
W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie, także poprzez odtworzenie
w innej lokalizacji, bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów,
jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie, prawnie lub ekonomicznie
nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu
przyjętej do ubezpieczenia. Odbudowa winna nastąpić na terenie RP, z wyłączeniem terenów zalewowych.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez dopisanie do końcowej treści klauzuli zastąpienia dla
budynków i budowli następującego brzmienia:
„ , z wyłączeniem terenów zalewowych.”

Pytanie 86
W odniesieniu do Klauzuli katastrofy budowlanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w
Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do klauzuli franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wysokości
szkody, nie mniej niż 1.000,- zł
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Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje SIWZ dodając do klauzuli 14 ujętej w części A Pakiet 1 następujące brzmienie:
Udział własny w wysokości 5% wysokości szkody.
Pytanie 87
W odniesieniu do zapisów klauzuli przepięć zamieszczonej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich
ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający dopuszcza
zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:
Klauzula przepięć
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia
spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych
od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający
maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. Ochrona obejmuje również przetężenia.
Wyżej wymienione zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem
odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników
przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne
wynikłe ze stanów awaryjnych, a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych
reagujących na przepięcia zewnętrzne.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi:
- dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna: do pełnych sum ubezpieczenia
- dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 300.000,00 zł.
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje treści powyższej klauzuli
Pytanie 88
W odniesieniu do zapisów klauzuli ubytku wartości środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych
wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość
wprowadzenia Franszyzy redukcyjnej 5% wysokości szkody minimum 1 000 zł
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje ,że
wysokość procentowa udziału własnego klauzuli ubytku wartości środków obrotowych w urządzeniach
chłodniczych wskazanej w części A Pakietu 1 jest przedmiotem oceny ofert w zakresie preferowanym.
Pytanie 89
W odniesieniu do zapisów klauzuli odtworzenia dokumentacji wskazanej w części A Ubezpieczenie
mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy
się z prośbą o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia danych, które są objęte ochroną w ramach EEI.
Ponadto prosimy o wprowadzenie ( w przypadku braku zgody na wykreślenie) poniższych zapisów:
1. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest:
co najmniej raz w tygodniu wykonywać kopie zapasowe danych i przechowywać je w szafie
ogniotrwałej, sejfie lub innej strefie pożarowej,
2. Nie są objęte ubezpieczeniem szkody:
a) w danych i programach przechowywanych tylko w jednostce centralnej,
b) spowodowane błędnym oprogramowaniem,
c) spowodowane działaniem 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, lub spowodowane działaniem pola magnetycznego,
d) w danych i programach jeszcze nie gotowych do użytku i tzw. „kopiach pirackich”,
e) wynikające z wadliwej konserwacji lub przechowywania niezgodnego z warunkami
technicznymi, jeżeli obowiązek prawidłowej konserwacji lub przechowywania zgodnie z
warunkami technicznymi należał do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby trzeciej, której
mienie zostało oddane do użytkowania, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało to
wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
f) w nośnikach danych zamontowanych na stałe bez możliwości ich wymiany; powyższe nośniki
mogą być objęte ubezpieczeniem od szkód materialnych,
g) pośrednie.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że sposób
zabezpieczenia danych został wskazany w Charakterystyce Zamawiającego.
Pytanie 90
W odniesieniu do zapisów klauzuli składowania wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich
ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, zwracamy się z
pytaniem, jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej
poziomu gruntu i jaka jest przybliżona wartość takiego mienia?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 26.
Pytanie 91
W odniesieniu do zapisów klauzuli szkód zalaniowych wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od
wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z
pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia do zakresu fakultatywnego lub obniżenia
limitu lub wykreślenia w/w klauzuli.
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w Powyższym zakresie.
Pytanie 92
W odniesieniu do ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia maszyn elektrycznych / agregatów prądotwórczych,
wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, prosimy o podanie informacji czy ostatni przegląd (z którego roku?) stwierdza
jakiekolwiek nieprawidłowości, jaki jest stopień zużycia agregatów prądotwórczych, kto dokonuje konserwacji
i jak często.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że konserwacji dokonuje firma zewnętrzna. Agregaty zostały zakupione pod koniec
2013r. a na początku 2014r. były instalowane. Przegląd ostatni nie wykazał nieprawidłowości. W pozostałym
zakresie Zmawiający udzielił odpowiedzi przy odpowiedzi na pytanie nr 28.
Pytanie 93
W odniesieniu do zapisów klauzuli błędów w obsłudze zamieszczonej w części A Ubezpieczenie mienia od
wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający
dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:
Klauzula błędu w obsłudze
Limit odpowiedzialności 150 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
elektronicznym w wyniku działania człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność,
zaniedbanie, błędna obsługa.
Nie są objęte ubezpieczeniem szkody:
a) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant,
sprzedawca lub dostawca,
b) 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.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że klauzuls błędu w obsłudze jest ujęta w zakresie preferowanym podlegającym
ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.
Pytanie 94
W odniesieniu do zapisów klauzuli przeoczenia zamieszczonej w części A Ubezpieczenie mienia od
wszystkich ryzyk oraz w części B ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, w Załączniku
nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli
wskazanej w SIWZ poniższą:
Klauzula przeoczenia
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Jeżeli Ubezpieczający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi
istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy
umyślnej to fakt nieprzekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez
Ubezpieczyciela ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych, nie później jednak niż
w ciągu 14 dni od daty wykrycia ich przeoczenia. Będzie miał zastosowanie limit odpowiedzialności
1.000.000zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Limit dotyczy łącznie
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że klauzula przeoczenia jest ujęta w zakresie preferowanym podlegającym ocenie
zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.
Pytanie 95
W odniesieniu do zapisów klauzuli restytucji mienia zamieszczonej w części A Ubezpieczenie mienia od
wszystkich ryzyk oraz w części B ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, w Załączniku
nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli
wskazanej w SIWZ poniższą:
Klauzula restytucji mienia
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający/
Ubezpieczony może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia,
po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten podmiot kosztorys zostanie
przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od jego dostarczenia
Ubezpieczycielowi.
Będzie miał zastosowanie limit odpowiedzialności 100.000zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia. Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że klauzula restytucji mienia jest ujęta w zakresie preferowanym podlegającym
ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w SIWZ.
Pytanie 96
W odniesieniu do zapisów klauzuli automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wskazanej w
części B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wskazanej, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli
wskazanej w SIWZ poniższą:
Klauzula automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Ubezpieczyciel stosuje automatyczną ochronę dla wszystkich – własnych i powierzonych: sprzętów
elektronicznych przejętych wskutek łączenia się placówek oraz sprzętu elektronicznego, którego
wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywanych inwestycji z dniem przejścia na
Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Ochroną zostanie również objęty
sprzęt elektroniczny nabyty w okresie od dnia, na który podano stan majątku do dnia
rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia ich wartości w podanych sumach
ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia w stosunku do automatycznie
ubezpieczanego sprzętu elektronicznego na mocy niniejszej klauzuli ograniczony jest do wysokości
20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Zasada proporcji w zakresie
ubezpieczenia mienia na mocy niniejszej klauzuli nie ma zastosowania. Postanowienia przedmiotowej
klauzuli jednocześnie nie znoszą zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji w
zakresie wykraczającym poza wskazany limit.
Składka wynikająca z zastosowania klauzuli zostanie wyrównana wg wzoru:
S = (a - b) * s * 50% gdzie: S – składka, a – łączna wartość sprzętu elektronicznego na koniec
rocznego okresu ubezpieczenia, b – suma ubezpieczenia wynikająca z polisy, s – stawka efektywna
wynikająca ze złożonej oferty. Również w przypadku zmniejszenia wartości sprzętu elektronicznego
będącego pod kontrolą Ubezpieczonego w rocznym okresie ubezpieczenia do rozliczenia składki
zostanie zastosowana analogiczna formuła.
Termin rozliczenia – 60 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia.
Prosimy także o potwierdzenie że zapis przedmiotowej klauzuli (nr 1) nie znosi zasad określonych w klauzuli
ograniczenia zasady proporcji (nr 3).
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zapisy
automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (nr 1) wskazanej w części B Ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego Pakiet 1, nie znosi zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji (nr 3).
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Pytanie 97
W odniesieniu do zapisów Klauzuli nowych miejsc wskazanej w części B Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego wskazanej, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy
się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:
Klauzula nowych miejsc
Automatyczną ochroną będą objęte wszystkie nowe lokalizacje, powstałe w wyniku prowadzonej
przez Ubezpieczonego działalności. Brak minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych lub
przeciwkradzieżowych jakie istnieją w lokalizacjach zgłoszonych na dzień zawierania umowy
(zaakceptowanych dotychczas przez Ubezpieczyciela) może być powodem odmowy wypłaty lub
zmniejszenia wysokości należnego odszkodowania, tylko w sytuacji, gdy przyczynił się on do
powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów. W ramach klauzuli będzie objęte ochroną mienie,
które znajdowało się wcześniej w posiadaniu Ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia,
a które zostało przeniesione do nowych lokalizacji powstałych w wyniku prowadzonej działalności
oraz mienie nowo nabyte, które zostanie rozliczone w ramach klauzuli automatycznego
ubezpieczenia środków trwałych. Klauzula dotyczy także tych lokalizacji, które powstały w okresie od
dnia, na który podano dane do ubezpieczenia do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia nowej lokalizacji w posiadanie, pod
warunkiem że informacja o adresie nowej placówki i wartości znajdującego się tam mienia zostanie
przekazana Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni od daty przyjęcia lokalizacji w posiadanie. Ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas transportu, na wystawach, pokazach i targach oraz
mienia stanowiącego przedmiot prac budowlano- montażowych (w tym podczas prób i testów).
Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi 1.000.000 zł.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, z
wyłączeniem terenów zalewowych.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez dopisanie do końcowej treści klauzuli nowych miejsc
następującego brzmienia:
„ , z wyłączeniem terenów zalewowych.”
Pytanie 98
W odniesieniu do zapisów Klauzuli zastąpienia dla sprzętu elektronicznego wskazanej w części B
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wskazanej, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ
poniższą:
Klauzula zastąpienia dla sprzętu elektronicznego
W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania
typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i
ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia poszczególnego
przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje w przedmiotowej klauzuli w SIWZ postanowienie:
Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia.
Zastępując je następującym brzmieniem:
Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu przyjętej do
ubezpieczenia.
Pytanie 99
W odniesieniu do zapisów klauzuli składowania
wskazanej w części B Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Pakiet I, zwracamy się z pytaniem, jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w
pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu i jaka jest przybliżona wartość takiego mienia?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 26.
Pytanie 100
W odniesieniu do zapisów wskazanych w części B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów SIWZ
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Z: „Ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt w trakcie tymczasowego magazynowania lub
okresowego wyłączenia z użytkowania. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne powstałe
w sprzęcie elektronicznym/jego częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do
eksploatacji.”
NA:
Klauzula
Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu
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.
Klauzula
Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty
włączenia do eksploatacji
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 materialne powstałe w sprzęcie
elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod
warunkiem, że:
– sprzęt
elektroniczny/części
są
magazynowane
w
oryginalnych opakowaniach i
pomieszczeniach do tego przystosowanych,
– termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego
okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin.
Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo
ustanowienia warunków,
– ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do
ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie
przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które
powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są
pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje treści SIWZ.
Pytanie 101
W odniesieniu do zapisów klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk wskazanej w części B
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wskazanej, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ
poniższą:
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
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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)
Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
Lampy laserowe (poza medycyną)
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)
Lampy kineskopowe (poza medycyną)
Lampy wysokiej częstotliwości (poza
medycyną)
Rentgeny-lampy anodowe przy
częściach rentgenologicznych (w
medycynie )
Inne lampy projektowe (w medycynie)
Lampy pamięciowe (poza medycyną)
Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w
medycynie)
Rentgenowskie lampy wzmacniające
obraz (w medycynie)
Lampy analizujące / Kineskopy (w
medycynie)
Lampy akceleratora liniowego (w
medycynie)

Zmniejszenie odszkodowania
po okresie
miesięczny
użytkowania
współczynnik
6 miesięcy

5,5 %

12 miesięcy

3,0 %

18 miesięcy

2,5 %

24 miesiące

2,0 %

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:
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;
f) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do
zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
g) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:
h) Y = współczynnik likwidacyjny
i) lampy rentgenowskie współczynnik 2
j) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki
udzielonej gwarancji.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie 102
W odniesieniu do franszyz wskazanych, w części B Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk, w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się z pytaniem, czy
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyz redukcyjnych:
- dla danych i nośników danych wraz z kosztami odtworzenia danych i oprogramowania 5%
wysokości szkody min. 1000 zł
- dla sprzętu stacjonarnego medycznego 1 000 zł.
- dla sprzętu stacjonarnego niemedycznego 300 zł.
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie 103
W odniesieniu do zapisów Postanowień wspólnych w Załączniku nr 3 do SIWZ prosimy o wykreślenie zapisu:
„Ubezpieczyciel uzna za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, przeciprzepięciowe i
przeciwpożarowe lub dokona na własny koszt lustracji przed złożeniem oferty”
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie 104
W odniesieniu do ubezpieczenia mienia ( część A ,B) w Załączniku nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia Pakiet nr I zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie
poniższego zapisu:
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela
z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu
rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia
mienia:
a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; wskaźnik
szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy
pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres
rozliczeniowy/polisowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w odniesieniu do Pakietu 1.
Pytanie 105
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( część C, D w Załączniku nr 3 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 2) zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża
zgodę na włączenie poniższego zapisu:
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela
z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu
rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej:
na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; wskaźnik szkodowości
będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego
okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy
Odpowiedź:
Zamawiający w odniesieniu do Pakietu 2 dodaje postanowienia w punkcie 3 § 10 wzoru umowy dla Pakietu 2
następujące postanowienie:
Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów.
Za ważne powody uznaje się wyłącznie sytuacje, gdy dla I rocznego okresu ubezpieczenia wskaźnik
szkodowości z polis zawartych w wyniku postępowania przetargowego numer ZP/128/2015 dla I
rocznego okresu ubezpieczenia w ramach pakietu 2 przekroczy 90%. Przez wskaźnik szkodowości
rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na zgłoszone szkody w
29

okresie pierwszych 8 miesięcy I rocznego okresu ubezpieczenia, do łącznej składki należnej za I roczny
okres ubezpieczenia.
Pytanie 106
Prosimy o usunięcie w Załączniku Nr 10b do SIWZ § 7 pkt 3
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie 107
Prosimy o usunięcie w Załączniku Nr 10b do SIWZ w § 7 pkt 4 słów: „kwartalnie za pośrednictwem Brokera
oraz”
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie 108
Proszę o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli robót budowlano – remontowych – klauzula 17 lub
zastąpienie jej klauzula w brzmieniu:
Klauzula drobnych prac budowlano - montażowych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli, do maksymalnej wysokości 1 000 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, objęte są drobne prace budowlano montażowe w zakresie remontów lub adaptacji budynków / pomieszczeń zgodnie z adresami podanymi we
wniosku ubezpieczeniowym.
Ubezpieczenie drobnych prac budowlano - montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość
wykonanych prac (robocizny) i materiałów wbudowanych do obiektu, będących własnością lub powierzonych
Ubezpieczającemu oraz wartość mienia istniejącego objętego ubezpieczeniem mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych, stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone
bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano - montażowych.
Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac
wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku
lub konstrukcji dachu.
Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosztu remontu lub odbudowy z
uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia
udokumentowanych rachunkiem wykonawcy i/lub kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczającego /
Ubezpieczonego, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych
obowiązujących w budownictwie z dnia wystąpienia szkody.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował treść przedmiotowej klauzuli w odpowiedzi na pytanie 131.
Pytanie 109
Proszę o potwierdzenie, że w zakresie ochrony all risk – zapadanie, osuwanie się ziemi - wyłączone jest
działanie człowieka.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 110
PAKIET 1
Zagadnienia ogólne
Wnosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiającemu są znane jakichkolwiek informacje o szkodach
(stratach materialnych) lub o zagrożeniu powstania takich szkód, z tytułu których mogą zostać zgłoszone
roszczenia do Zamawiającego lub do jego ubezpieczyciela w przyszłości. Pytanie nie dotyczy szkodowości
podanej w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający poinformował w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 64. Zamawiający nie ma wiedzy o
jakichkolwiek szkodach w odniesieniu do Pakietu 1, które mogą w przyszłości zostać zgłoszone do
Ubezpieczyciela.
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Pytanie 111
Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne
lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń,
Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie
pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego
dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej
zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i
kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których Zamawiający nie będzie wdrażał i z jakiego powodu.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 32.
Pytanie 112
Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów
zgłoszonych do ubezpieczenia nie zwierają jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych
sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że jedynie zalecenia zostały wskazane przez Straż Pożarną. Zamawiający udzielił
odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 32. W pozostałym zakresie nie zwrócono zastrzeżeń.
Pytanie 113
Wnosimy o udzielenie informacji, czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje
obecnie nie ubezpieczane. Jeśli tak, wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych)
w tym mieniu w ostatnich 36 miesiącach.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wszystkie składniki mienia zgłoszone do ubezpieczenia były dotychczas
ubezpieczone.
Pytanie 114
Wnosimy o udzielenie informacji, czy podstawowe elementy SIWZ są takie, jakie w umowie (umowach)
obowiązującej w ostatnich 36 miesiącach. Podanie do wiadomości ewentualnych różnic. Za podstawowe
elementy uważa się:
- zakres ubezpieczenia, w tym klauzule obligatoryjne i fakultatywne,
- przedmioty ubezpieczenia, bez uwzględniania takich, których wartość jednostkowa według SIWZ nie
przekracza 1.000.000,00 PLN,
- łączna suma ubezpieczenia mienia, z tolerancją do 10%,
- wysokość i rodzaj franszyz redukcyjnych.
- miejsca ubezpieczenia, bez uwzględniania takich, w których suma ubezpieczenia według SIWZ nie
przekracza 1.000.000,00 PLN.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wartości mienia łączne nie uległy znaczącej zmianie. Zmiana polegała na
przesunięciu wartości ubezpieczanego sprzętu elektronicznego z uwagi na jego wiek do składników mienia
ubezpieczanego w części A.
Zakres A został rozszerzony o klauzule obligatoryjne 6,7,16,20,22,24,25,27 oraz o klauzule preferowane
oceniane wg kryteriów wskazanych w SIWZ.
Wysokość franszyz nie uległa znaczącym zmianom Jedynie wysokość franszyzy redukcyjnej dla sprzętu w
wysokości 300 zł dwa lata temu zastąpiona była 5% udziałem własnym.
Nie uległy zmianie miejsca ubezpieczenia.
Pytanie 115
Wnosimy o uaktualnienie szkodowości (wypłaty odszkodowań plus założone rezerwy - o ile występują,
przyczyny szkód) wg stanu na dzień odpowiedzi na niniejsze pytanie.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 64.
Pytanie 116
Wnosimy o udzielenie informacji, czy podane kwoty odszkodowań uwzględniają franszyzy i w jakiej
wysokości.
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Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 64.
Pytanie 117
Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami
ustawy - Prawo budowlane.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 118
Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne,
gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są
okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 65.
Pytanie 119
Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i
odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 120
Wnosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone na podstawie
Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o
stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz
jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 65.
Pytanie 121
Wnosimy o udzielenie informacji, czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem
pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności
prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane. Czy prace te podlegają właściwej kontroli
przez zamawiającego lub innego podmiotu działającego na zlecenie zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 39.
Pytanie 122
Wnosimy o udzielenie informacji, czy są w posiadaniu Zamawiającego uzyskane pozwolenia na użytkowanie
obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 123
Wnosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle o stopniu zużycia technicznego
przekraczającym 50%. Jeśli tak, udzielenie informacji o adresie lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego
obiektu, ile konkretnie wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12
miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie została przeprowadzona analiza stopnia zużycia budynków. Na bieżąco
prowadzone są wymagane remonty i modernizacje.
Pytanie 124
Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej występują problemy z wodą gruntową, czy występuje
zawilgocenie ścian.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie występują problemy z zawilgoceniem spowodowanym wodą gruntową.
Pytanie 125
Pakiet 1
Wnosimy o wykreślenie w SIWZ z zakresu ubezpieczenia, postanowień wspólnych / formularzu oferty: „Jeżeli
w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w SIWZ i złożonej
ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej”. Naszym zdaniem
pozostawienie niezmienionego zapisu jw. oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie przez
poszczególnych wykonawców ofert o różnych parametrach (odmienne zakresy ubezpieczenia lub odmienne
limity odpowiedzialności bądź ich brak, niż to wynika z treści SIWZ i ogólnych lub szczególnych warunków
ubezpieczeń).
W SIWZ brak jest objaśnienia kryteriów metodologicznych, jak w takim przypadku oferty zostaną porównane,
uwzględniając postanowienia (zakres i limity kwotowe) ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczeń.
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ. Zamawiający określił w SIWZ zakres minimalny, który oferty muszą
spełnić. Ocenie podlegają ponadto warunki preferowane zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w
SIWZ. W pozostałym zakresie, nieokreślonym w SIWZ, mają zastosowanie OWU Wykonawcy. Pozostałe
parametry oferty są dla Zamawiającego z punktu widzenie wyboru oferty nie istotne.
Pytanie 126
PAKIET 1 część A
Zakres ubezpieczenia –
a) w odniesieniu do ryzyk trzęsienie, zapadanie, osuwanie się ziemi – wnosimy o dopisanie: niezwiązane z
działalnością człowieka,
b) w odniesieniu mienia do podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych – dopisanie: zgodnie z
treścią klauzuli nr 17
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował zakres w odpowiedzi na pytanie nr 109. Jednocześnie Zamawiający potwierdza,
iż w odniesieniu do ubezpieczenia mienia podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych zastosowanie
ma klauzula nr 17.
Pytanie 127
PAKIET 1 część A
Klauzula nowych miejsc - prosimy o dopisanie, że zabezpieczenia w nowej lokalizacji powinny spełniać
obowiązujące przepisy prawa i nie być gorsze niż w lokalizacjach znanych Ubezpieczycielowi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ.
Pytanie 128
PAKIET 1 część A
Czy urządzenia / pomieszczenia przeznaczone do przechowywania mienia w określonej temperaturze
posiadają:
- monitoring temperatury?
- system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli
tak jaki jest jego sposób działania?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że środki obrotowe wymagające określonej temperatury przechowania to głównie
leki, szczepionki i hormony, krew i substancje krwiopochodne.
Wszystkie te środki przechowywane są w lodówkach, a temperatura w nich jest monitorowana przez
personel. Nie istnieje system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach
chłodniczych. Personel na każdej zmianie ma obowiązek sprawdzić temperaturę.
Pytanie 129
PAKIET 1 część A
Czy urządzenia / pomieszczenia przeznaczone do przechowywania mienia w określonej temperaturze
posiadają dodatkowe źródła zasilania (agregaty prądotwórcze)? Jeżeli tak, to prosimy o informację:
a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych,
b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo,
c/ czy agregaty działają automatycznie w przypadku zaniku energii elektrycznej.
d/ ile jest takich urządzeń,
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że agregaty prądotwórcze zasilają cały obiekt przy ul. Rzgowskiej. Zamawiający
wskazał ilość agregatów i typ w charakterystyce Zamawiającego. O przeglądach Zamawiający informuje w
odpowiedzi na pytanie nr 28.
Pytanie 130
PAKIET 1 część A
Klauzula ubytku wartości środków obrotowych w urządzeniach chłodniczych – wnosimy o obniżenie limitu
odpowiedzialności do 100 000 PLN i wprowadzenie dodatkowej franszyzy redukcyjnej w wysokości 5%
wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił informacji w tym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 58.
Pytanie 131
PAKIET 1 część A
Klauzula robót budowlano-remontowych – wnosimy o dopisanie: klauzula nie dotyczy robót, których realizacja
wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu / ścian lub konstrukcji dachu
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje SIWZ dodając w treści klauzuli nr 17 ujętej w części A Pakietu 1 następującą treść:.
Klauzula nie dotyczy robót, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub
konstrukcji dachu.
Pytanie 132
PAKIET 1 część A
Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o informację; czy takie mienie jest w chwili
obecnej – jeżeli tak, to jakie i w jaki sposób jest zabezpieczone oraz wprowadzenie następującego zapisu:
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni.
Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez
brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.
Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy
niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe
do użycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz
para.
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje
poza zakresem ubezpieczenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie. Informacja o mieniu wyłączonym z
eksploatacji została podana w odpowiedzi na pytanie 7.
Pytanie 133
PAKIET 1 część A
Klauzula regresowa – wnosimy o zachowanie regresu do pracowników, gdy wyrządzili szkodę z winy
umyślnej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że klauzula regresowa dotyczy podmiotów powiązanych kapitałowo
pracowników.

- nie

Pytanie 134
W kontekście szkody pożaru w rozdzielni (2013 – 10 645,75 PLN) prosimy o informację:
a)
Czy transformatory i rozdzielnie znajdujące się wewnątrz obiektów szpitalnych posiadają
zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci stałych urządzeń gaśniczych (mgła wodna lub gaz)?
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b)
Czy transformatory i rozdzielnie znajdujące się wewnątrz obiektów szpitalnych posiadają
zabezpieczenia przeciwpożarowe w postaci automatycznej sygnalizacji pożaru? Jeżeli tak, to dokąd jest
przekazywany sygnał alarmowy?
c)
Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w obiektach
szpitalnych i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie
sekcyjne, itp.)?
Odpowiedź:
Zamawiający odpowiada:
ad a) nie
ad b) nie
ad c) Tak, są zabezpieczenia przepięciowe na poziomie rozdzielni głównych. Brak jest rozdzielni
oddziałowych.
Pytanie 135
PAKIET 1 część B
Wnosimy o wyłączenie ochrony za szkody w danych znajdujących się w pamięci ulotnej jednostki centralnej
sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza odnośnie szkód w danych ujętych w zakresie część B PAKIET 1 nie oczekuje
ochrony w danych znajdujących się w pamięci ulotnej jednostki centralnej sprzętu elektronicznego.

Pytanie 136
PAKIET 1 część B
Wnosimy o informację o aktualnych zabezpieczeniach p.przepięciowych sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że z uwagi na ilość sprzętu nie jest możliwym opisanie całościowo zabezpieczeń.
Najistotniejszym elementem ochrony są bezpieczniki i nowa instalacja i nowe (2 letnie ) rozdzielnie prądu.
Pytanie 137
PAKIET 1 część B
Wnosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane
oprogramowanie antywirusowe.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 138
PAKIET 1 część B
Wnosimy o potwierdzenie, że sprzęt oraz urządzenia klimatyzacyjne – jeżeli są wymagane - jest
konserwowany zgodnie z zaleceniem/ instrukcją producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 139
PAKIET 1 część B
Wnosimy o informację nt. częstotliwości archiwizacji danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej i
miejsca ich przechowywania/ sposobu zabezpieczenia
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że kopie danych robione są w zależności od rodzaju danych codziennie lub co
tydzień. Kopie zapasowe przechowywane są w ogniotrwałych szafach, bez możliwości dostępu osób trzecich.
Pytanie 140
PAKIET 1 część B
Klauzula składowania- wnosimy o bliższe informacje nt wartości i rodzaju sprzętu elektronicznego
zlokalizowanego na poziomie lub poniżej poziomu gruntu, jeżeli taki występuje i wprowadzenie limitu dla
szkód z tytułu zalania „od dołu” w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego
adekwatnego do potrzeb Zamawiającego.
Odpowiedź:
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Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 26.
Pytanie 141
PAKIET 1 część B
Klauzula regresowa – wnosimy o zachowanie regresu do pracowników, gdy wyrządzili szkodę z winy
umyślnej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że klauzula regresowa dotyczy podmiotów powiązanych kapitałowo
pracowników.

- nie

Pytanie 142
PAKIET 1 część B
Wnosimy o podanie łącznej wartości sprzętu elektronicznego w największej lokalizacji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że całość wykazanego sprzętu medycznego dotyczy lokalizacji przy ul. Rzgowskiej
(Szpital Ginekologiczno-Położniczy budynek A i Szpital Pediatryczny budynek B).
Sprzęt o największej łącznej wartości ok. 20.000.000 zł (tomograf, rtg, usg, rezonans itp.) skupiony jest w
części diagnostycznej Szpitala Pediatrycznego na poziomie „0” w budynku B
Pytanie 143
PAKIET 1 część B
Wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego – prosimy o potwierdzenie, że podane daty przyjęcia są
tożsame z rokiem produkcji, tzn. sprzęt nabywany był jako nowy.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 144
PAKIET 1 część B
Kl. 4 likwidacyjna – wnosimy o wyłączenie zasady wypłaty odszkodowania bez potrącania zużycia w
szkodach całkowitych sprzętu elektronicznego starszego niż 10 lat na dzień powstania szkody lub
przeniesienie takiego sprzętu do ub. mienia od wszystkich ryzyk
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.
Pytanie 145
PAKIET 1 część B
Kl. przeoczenia – wnosimy o dopisanie po słowach „nie będzie skutkiem winy umyślnej” słów „lub rażącego
niedbalstwa”.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że treść klauzuli przeoczenia jest ujęta w zakresie preferowanym podlegającym
ocenie zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w SIWZ.
Pytanie 146
Czy Zamawiający akceptuje możliwość włączenia następujących klauzul:
Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które
rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub
oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez
skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
1.
szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności
wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich
pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty
wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
2.
szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu
funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody
związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
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Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem
warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w
danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.
Klauzula Włączenie do ubezpieczenie lamp elektronowych
Niniejszą klauzulą włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej lampy elektronowe. Odszkodowanie
zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej pozycji ustalonej na dzień wystąpienia szkody zgodnie z pkt. 1-7
niniejszej klauzuli z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, ceł i opłat, jeżeli mają
zastosowanie.
1. Wartość rzeczywista:
1) lamp rentgenowskich ze stacjonarną anodą w zestawie z pojedynczym kołpakiem oraz lamp
rentgenowskich z wirującą anodą bez liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego;
2) lamp elektronowych i rentgenowskich do radioterapii powierzchniowej i kontaktowej;
3) lamp wzmacniacza video.
Wiek (miesiące)
< 18
< 20
< 23
< 26
< 30
< 34
< 40
< 46
< 52
< 60
> 60

Wartość rzeczywista w % wartości nowej
100
90
80
70
< mniej niż
60
> więcej niż
50
40
30
20
10
0

2. Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego.
Wiek (miesiące)
< 33
< 36
< 39
< 42
< 45
< 48
< 51
< 54
< 57
< 60
> 60

Wartość rzeczywista w % wartości nowej
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

3. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z wirującą anodą i ołowiowym uszczelnieniem liczników
ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego.
Liczba ekspozycji
< 10.000
< 12.000
< 14.000
< 16.000
< 19.000
< 22.000
< 26.000
< 30.000
< 35.000
< 40.000
> 40.000

Wartość rzeczywista w % wartości nowej
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

4. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich i innych elektronowych do głębokiej terapii.
Okres użytkowania1)
(godziny)
< 400

Wiek1)
(miesiące)
< 18

Wartość rzeczywista
w % wartości nowej
100
37

< 500
< 600
< 700
< 800
< 900
< 1.000
< 1.100
< 1.200
< 1.300
> 1.300

< 22
< 26
< 30
< 35
< 40
< 45
< 50
< 55
< 60
> 60

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

5. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich dla sprzętu do badań materiałowych.
Okres użytkowania
(godziny)
< 300
< 380
< 460
< 540
< 620
< 700
< 780
< 860
> 860

wiek
(miesiące)
<6
<8
< 10
< 12
< 14
< 16
< 18
< 20
> 20

Wartość rzeczywista
w % wartości nowej
100
90
80
70
60
50
40
30
20

1)

Wartość rzeczywista określana jest na podstawie okresu użytkowania ( w godzinach) lub wieku (w
miesiącach) - w przypadku ustalenia obu wielkości należy przyjąć niższą wartość rzeczywistą.

6.

Wartość rzeczywista kineskopów i lamp analizujących dla sprzętu TV.
Po upływie 12 miesięcy użytkowania wartość rzeczywistą kineskopów i lamp analizujących zmniejsza się
o 3% miesięcznie do minimum 20% wartości nowej.
Wartość rzeczywista pozostałych typów lamp elektronowych.
Dla pozostałych typów lamp elektronowych wartość rzeczywistą w dniu wystąpienia szkody określa się
na podstawie danych dostarczonych przez dostawcę.

7.

Klauzula Warunki szczególne dotyczące tomografów komputerowych
Niniejsza klauzulą wyłącza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku awarii
pojedynczych elementów urządzenia, chyba że szkoda została spowodowana przez zdarzenie działające z
zewnątrz na urządzenie lub ogień powstały wewnątrz urządzenia.
W odniesieniu do lamp elektronowych w tomografach komputerowych, odszkodowanie zostanie wypłacone
do wartości rzeczywistej uszkodzonej lampy, ustalanej na dzień wystąpienia szkody, z uwzględnieniem
kosztów zwykłego frachtu, montażu, ceł i opłat, jeżeli mają zastosowanie.
Określenie wartości rzeczywistej
1. Dla lamp rentgenowskich
z licznikiem czasu pracy
z licznikiem ekspozycji
Wartość rzeczywista
pod wysokim napięciem
(lampy z wirującą anodą)
w % wartości nowej
(lampy ze stacjonarną anodą)
czas pracy w godzinach do:
400
440
480
520
600
720
840
960
1.080
1.200

ekspozycja do:
10.000
11.000
12.000
13.000
15.000
18.000
21.000
24.000
27.000
30.000

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

2. Lampy elektronowe stabilizujące i regulujące
Okres użytkowania (miesiące)
Wartość rzeczywista w % wartości nowej
36
100
39
90
41
80
38

44
47
49
52
55
57
60

70
60
50
40
30
20
10

Klauzula Warunki szczególne dotyczące błon rentgenowskich
Niniejszą klauzulą wyłącza się z odpowiedzialności Ubezpieczyciela koszty związanie z uszkodzeniem lub
zniszczeniem błon wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim, chyba że takie zniszczenie, uszkodzenie
lub utrata jest bezpośrednim następstwem szkody podlegającej odszkodowaniu w odniesieniu do kaset błon
rentgenowskich.
Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do
jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o
całkowitej konserwacji.
W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w
rozumieniu zapisów o.w.u. sprzętu elektronicznego.
Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w
bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie.
Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.
Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy
ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w
ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia
Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w proponowanym zakresie.

Ostateczny termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Integralnym załącznikiem do niniejszych odpowiedzi są:
a) modyfikacja Załącznika nr 3
b) modyfikacja załącznika nr 10b

Wersja elektroniczna dokumentu.
Dokument podpisany w oryginale przez Dyrektora Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha
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