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Sosnowiec 26.09.2018r. 
 
 

Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu 

 
CZĘŚĆ IV PYTAŃ I ODPOWIEDZI 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia 
Katowickiego Centrum Onkologii 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej ustawą Pzp informuje, iż wpłynęły zapytania 
od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”. 
Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 
ustawy Pzp.  
 
CZĘŚĆ II 
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 
3.  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności pozamedycznej i posiadanego mienia. 
 
1.Prosimy o podanie konstrukcja budynków, pokrycie dachu  i  rok budowy 
a)W przypadku budynków starszych niż 50 lat -  proszę  o wykaz  przeprowadzonych remontów, ze 
wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych 
prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, stolarka 
okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, 
pokrycie dachu)  
Odp.: KONSTRUKCJA ZOSTAŁA WSKAZANA W ZAŁĄCZNIKU. NIE JESTEŚMY W STANIE 
PODAĆ SZCZEGÓŁOWEGO WYKAZU DLA WSZYSTKICH BUDYNKÓW I WSZYSTKICH 
REMONTÓW. WSZYSTKIE BUDYNKI PODLEGAJĄ SYSTEMATYCZNYM REMONTOM ZGODNIE 
Z BIEŻĄCYMI POTRZEBAMI, WYMAGANIAMI I MOŻLIWOŚCIAMI FINANSOWYMI PLACÓWKI. 
W ZAŁĄCZENIU TABELA ZE WSKAZANYM ROKIEM BUDOWY ORAZ OSTANIO 
PRZEPROWADZONYM REMONTEM. 
 
2.Prosimy o podanie wartość najdroższej lokalizacji/PML (proszę o uwzględnienie w najdroższej 
lokalizacji wartości sprzętu medycznego ,elektronicznego, maszyn i urządzeń)) 
Odp.: 112 MILIONÓW 
 
3.Czy są w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia materiały niebezpieczne 
pożarowo/wybuchowo (oleje, smary gazy, paliwa, farby, lakiery, gazy etc.)  
Odp.: NIE (ZA WYJĄTKIEM GAZÓW UŻYWANYCH DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH, 
DIAGNOSTYCZNYCH) 
 
4.Opis zagrożenia ryzykiem powodzi –  Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach 
dotkniętych powodzią po 1996 roku?  
Jeżeli tak to proszę o podanie daty szkody oraz kwoty wypłaconego odszkodowania lub wysokości 
poniesionych start w przypadku braku ubezpieczenia 
 Odp.: NIE 
 
5.Czy wszystkie stosowane urządzenia, maszyny i instalacje są sprawne technicznie, posiadają atesty 
i są eksploatowane w sposób zgodny z przeznaczeniem i warunkami określonymi przez producenta?  
Odp.: TAK 
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6.Czy budynki/budowle/lokale użytkowe są wyposażone w środki zabezpieczenia przeciwpożarowego 
posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa stosownie do przeznaczenia obiektu?  
Odp.: TAK 
 
7.Czy urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice poddawane są przeglądom technicznym i 
konserwacyjnym w okresach oraz zakresie ustalonych prawem lub zaleceniom producenta?  
Odp.: TAK 
 
8.Czy zapewniony jest wolny dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, źródeł wody do celów 
przeciwpożarowych , wyłączników głównych prądu elektrycznego i głównych kurków gazowych? 
Odp.: TAK 
  
9.Czy działalność wykonywana przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego odbywa się w 
lokalu/budynku wybudowanym/przystosowanym do jej wykonywania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa , w tym przepisami przeciwpożarowymi, budowlanymi wszelkimi wymaganymi 
prawem pozwoleniami?  
Odp.: TAK 
 
10.Czy budynki, budowle/lokale, maszyny i urządzenia użytkowane przez Ubezpieczającego 
posiadają wymagane prawem końcowe odbiory techniczne, zgody na użytkowanie, dokumentacje 
techniczno-ruchowe i inne wymagane prawem dokumenty/certyfikaty dopuszczające do użytkowania 
(dotyczy to również wszelkich adaptacji i modernizacji)?  
Odp.: TAK 
 
11.Proszę o informacje czy w okresie 28.07.2015r. do 27.07.2016r. i 28.07.2018r. do 14.09.2018r. 
wystąpiły zdarzenia szkodowe lub zgłoszono roszczenia z OC dobrowolnego z tytułu działalności 
pozamedycznej i posiadanego mienia. Jeżeli tak jaka była ich wartość i liczba? 
Odp.: 
BRAK INFORMACJI W ZAKRESIE WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ SZKODOWYCH.  
POTWIERDZAMY, ŻE ROSZCZEŃ NIE ZGŁOSZONO. 
 
12.Proszę o potwierdzenie, że ryzyko obsunięcia i zapadania się ziemi dotyczy sytuacji nie 
spowodowanej działalnością ludzi.  
Odp.: NIE POTWIERDZAMY 
 
13.Prosimy o dopisanie do klauzuli 14 Klauzuli terminu oględzin: Ubezpieczony zabezpieczy i 
przedstawi dokumentacje fotograficzna i protokoły określające rozmiar szkody i  stan po szkodzie. 
Odp.: BRAK ZGODY 
 
14. Jeśli wśród przedmiotów ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacje 
solarne) prosimy o podanie informacji, jaka jest suma ubezpieczenia i lokalizacje rozmieszczenia a 
także informacje, czy były szkody w ww przedmiocie, jakiego typu oraz wartość wypłaconych 
odszkodowań. 
Odp.: KCO NIE POSIADA INSTALACJI SOLARNYCH. 
 
 
 

Pełnomocnik Zamawiającego 
BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 


