Sosnowiec 26.09.2018r.

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
CZĘŚĆ V 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
działalności pozamedycznej i posiadanego mienia.

prowadzonej

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
1) Prosimy o umożliwienie przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego w miejscu ubezpieczenia i
wskazanie możliwego terminu jego przeprowadzenia.
Odp.: BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA TAKIEGO AUDYTU W PAŹDZIERNIKU 2018
2) Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w miejscu
ubezpieczenia, w którym znajduje się ubezpieczone mienia, są sprawne technicznie.
Odp.: POTWIERDZAMY
3) Prosimy o informacje czy ubezpieczeniu podlegają transformatory, a jeżeli tak - prosimy o zgodę na
wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej transformatorów w wieku powyżej 45 lat.
Odp.:
TRANSFORMATORY
PODLEGAJĄ
UBEZPIECZENIU.
UŻYTKOWANE
TREANSFORMATORY, BĘDĄCE WŁAŚCOŚCIĄ KCO SĄ TO URZĄDZENIA KILKULETNIE.
4) Prosimy o potwierdzenie że zabezpieczenia przechowywanej i transportowanej gotówki
odpowiadają wymogom określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona
wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki
organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.)
Odp.: POTWIERDZAMY
5) Prosimy o informację o rodzaju urządzenia (kasetka, sejf, itp.), w którym przechowywana jest
gotówka, w tym czy urządzenie to jest na trwale przymocowane do podłoża lub ściany pomieszczenia.
Odp.: SEJF W POMIESZCZENIU KASOWYM JEST TRWALE PRZYMOICOWANY DO PODŁOŻA.
6) Biorąc pod uwagę informację, iż Klient w okresie ostatnich 5 latach posiadał ubezpieczenia
majątkowe jedynie od 28.07.2016r. do 27.07.2017r. prosimy o informację o zdarzeniach mogących
powodować odpowiedzialność Ubezpieczyciele z wnioskowanych aktualnie warunkach w okresie
ostatnich pięciu latach.
Odp.: W OSTATNICH 5 LATACH WYSTĄPIŁO KILKA PRZYPADKÓW USZKODZENIA MIENIA
BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ SZPITALA. KOSZTY SZKÓD MIEŚCIŁY SIĘ W ZAKRESIE DO 3 TYS.
ZŁ. POZA SZKODAMI ZLIKWIDOWANYMI PRZEZ UBEZPIECZYCIELA (ZGODNIE Z
ZAŚWIADCZENIEM O SZKODACH), POZOSTAŁE ZOSTAŁY POKRYTE PRZEZ KCO LUB
SPRAWCĘ, W PRZYPADKU JEGO ZIDENTYFIKOWANIA.
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7) Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko suma ubezpieczenia
oraz ustalone w umowie ubezpieczenia odrębne limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela ulegają
obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań (konsumpcja sumy ubezpieczenia).
Odp.: POTWIERDZAMY
8) Ze względu na brak wprowadzonego limitu/wyłączeń oraz rozszerzenie definicji o szkody
elektryczne (bez wprowadzenia dodatkowego zakresu) wnosimy o możliwość zastosowania poniższej
definicji przepięcia i limitu zamiast zapisów SIWZ:
Klauzula przepięć
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co
następuje:
1) w odniesieniu do elektrycznych oraz elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji oraz
niskocennych składników majątku rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek
przepięcia w rozumieniu przepięcia jako nagłego wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub
elektronicznej;
2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu 100 000 zł;
3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:
a) w licznikach, miernikach,
b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach,
odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub
urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami
eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami);
4) ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (oględziny i
przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz
elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do
obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;
5) w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażące-go niedbalstwa obowiązków, o których
mowa w pkt 4, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu,
chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności.
Odp.: BRAK ZGODY
9) Klauzula automatycznego pokrycia nowonabytego mienia (nie dotyczy środków obrotowych) –
wnosimy o zmianę zapisów w klauzuli odnośnie momentu objęcia ochroną zgodnie z poniższym:
Z zapisu w klauzuli
„…..wskutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). …”
Oraz,
„…..Składka za doubezpieczenie będzie naliczana „pro rata temporis” od dnia miesiąca, w którym
Ubezpieczony objął je w posiadanie…”
na zapis „…..z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu….”
Oraz,
„…..Składka za doubezpieczenie będzie naliczana „pro rata temporis” od dnia miesiąca, w którym
nastąpił wpis do rejestru środków trwałych lub został udokumentowany zakup …”
Odp.: ZGODA NA ZMIANĘ TYCH ZAPISÓW
10) Klauzula wartości księgowej brutto - wnosimy o wykreślenie poniższego zapisu z SIWZ, tym
samym mają zastosowanie zapisy OWU Ubezpieczyciela:
„Rozmiar szkody dla ubezpieczonych maszyn określa się następująco:
1) w przypadku szkody częściowej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do naprawy – rozmiar szkody
odpowiada kosztom jej naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego
montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczającego, który usunął
szkodę we własnym zakresie oraz opłat celnych i innych tego typu należności z wyłączeniem kosztów
transportu ekspresowego i lotniczego,
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2) w przypadku szkody całkowitej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do wymiany – rozmiar szkody
odpowiada jej wartości odtworzeniowej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody (nie więcej jednak
niż suma ubezpieczenia).
Przez wartość odtworzeniową rozumie się cenę zakupu nowych maszyn tego samego rodzaju i
wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych łącznie z kosztami transportu,
cłem, podatkami i innymi opłatami (np. notarialnymi, skarbowymi),”
Odp.: ZGODA
11) Prosimy o informacje do których składników mienia ma zastosowanie Klauzula Leeway.
Odp.: MIENIE NISKOCENNE
12) W klauzuli katastrofy budowlanej wnioskujemy o dopisanie poniższych wyłączeń:
- których wiek przekracza 50 lat,
- powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy
rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na
budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub
konstrukcji dachu;
Odp.: BRAK ZGODY NA TAKIE WYŁĄCZENIE
13) Ze względu na nieprecyzyjną treść klauzuli poszukiwania miejsca awarii/wycieku wnosimy o
akceptację o jej doprecyzowanie zgodnie z poniższym:
Towarzystwo zrefunduje uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego w
związku z wystąpieniem szkody poszukiwania miejsca powstania wycieku i usunięcia awarii będącej
jego przyczyną. Limit: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odp.: ZGODA
14) Czy Zamawiający akceptuje poniższą treść klauzuli kradzieży zwykłej zamiast wskazanej w SIWZ.
Klauzula kradzieży zwykłej
Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU/SIWZ ustala się,
co następuje:
1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej
rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia
tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia
wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych
przedmiotu i wysokości szkody;
4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do
limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 10 000
zł
5) ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości: 10% wartości szkody min 500 zł.
Odp.: ZGODA Z WYŁĄCZENIEM ZAPISU PKT.3 PPKT B „nie później niż w ciągu 4 godzin”
(SUGERUJEMY „nie później niż w ciągu 24 godzin”)
15) Ze względu na brak pełnych informacji w SIWZ odnośnie oceny ryzyka oraz wymogu złożenia
oświadczenia iż stan zabezpieczeń uznaje się za wystarczający wnosimy o wykreślenie klauzuli
zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Odp.: BRAK ZGODY
16) Ze względu na brak informacji w SIWZ odnośnie oceny ryzyka oraz wymogu złożenia
oświadczenia iż stan zabezpieczeń uznaje się za wystarczający wnosimy o wykreślenie klauzuli
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.
Odp.: BRAK ZGODY
17) Wnosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub
aparatów.
Odp.: BRAK ZGODY
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18) W klauzuli ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych wnosimy o wykreślenie z zakresu
odpowiedzialności za pęknięcia i/lub porysowania.
Odp.: ZGODA
19) Wnosimy o wykreślenie klauzuli swobodnego transferu mienia pomiędzy ubezpieczonymi
lokalizacjami. Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ mienie ubezpieczone jest w Katowicach ul.
Raciborska 27.
Odp.: BRAK ZGODY
20) Prosimy o potwierdzenie w odniesieniu do każdej lokalizacji, że:
- istniejące w lokalizacjach i obiektach zabezpieczenia odpowiadają co najmniej minimalnym
wymaganym przez przepisy prawa,
- stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku
pracy, w szczególności minimalnych wymagań związanych z możliwością wystąpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej,
- obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione
podmioty,
- w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie
obiektu i/lub instalacji technicznej,
- instalacja elektryczna w obiektach z elementami palnymi w konstrukcji (drewno; płyty warstwowe
z wypełnieniem palnym) prowadzona jest w niepalnych peszlach lub na uchwytach izolujących
instalację od elementów palnych konstrukcji,
- na strychach z drewnianą konstrukcją dachu nie składuje się materiałów łatwopalnych,
- miejsca ubezpieczenia nie zostały dotknięte powodzią od 1997 r..
W przypadku braku spełnienia powyższych wymagań prosimy o szczegółowe informację jakich
warunków Klient nie spełnia.
Odp.: POTWIERDZAMY
21) Prosimy o akceptację na włączenie poniższej klauzuli.
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek
szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie
lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez
wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów
lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)
oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku
będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego
rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie
lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji,
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do
przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne
zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich
urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod
zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy
bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy
Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.
Odp.: BRAK ZGODY
22) Klauzula reprezentantów - prosimy o wykreślenie
Odp.: BRAK ZGODY
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Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
23) Prosimy o informację, czy w odniesieniu do deklarowanego do ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego:
a) niemedycznego,
b) medycznego,
zawarta została kompleksowa umowa konserwacyjna, czy też konserwacja jest przeprowadzana
przez własny wyszkolony personel.
Odp.: CZĘŚĆ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEST SERWISOWANA/KONSERWOWANA PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE PODMIOTY ZEWNĘTRZNE A CZĘŚĆ PRZEZ PERSONEL WŁASNY
24) Prosimy o informację, czy sprzęt elektroniczny deklarowany do ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu.
Odp.: WYSTĘPUJĄ JEDNOSTKI SPRZĘTU ELELKTRONICZNEGO KOMPUTEROWEGO,
PRACUJĄCE PONIŻEJ GRUTNTU.
25) Prosimy o informację, czy sprzęt elektroniczny deklarowany do ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk wyposażony jest w zasilacze awaryjne.
Odp.: NIE WSZYSTKIE JEDNOSTKI OZSTAŁY WYPOSAŻONE W ZASILANIE AWARYJNE.
26) Prosimy o wprowadzenie udziałów własnych dla:
- elektronicznego sprzętu medyczny – w wysokości 10% nie mniej niż 2 000,00 zł;
- przenośny biurowy sprzęt komputerowy – w wysokości 10% nie mniej niż 500,00 zł
- oprogramowanie, nośniki danych i bazy danych - 10% nie mniej niż 500,00 zł
Odp.: BRAK ZGODY
27) Biorąc pod uwagę informację, iż Klient w okresie ostatnich 5 latach nie posiadał oddzielnego
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o informację o zdarzeniach mogących powodować
odpowiedzialność Ubezpieczyciele z wnioskowanych aktualnie warunkach w okresie ostatnich pięciu
latach.
Odp.: ZGODNIE Z ODPOWIEDZIĄ NA PYT. NR 6- W OSTATNICH 5 LATACH WYSTĄPIŁO KILKA
PRZYPADKÓW USZKODZENIA MIENIA BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ SZPITALA. KOSZTY SZKÓD
MIEŚCIŁY SIĘ W ZAKRESIE DO 3 TYS. ZŁ. POZA SZKODAMI ZLIKWIDOWANYMI PRZEZ
UBEZPIECZYCIELA (ZGODNIE Z ZAŚWIADCZENIEM O SZKODACH), POZOSTAŁE ZOSTAŁY
POKRYTE PRZEZ KCO LUB SPRAWCĘ, W PRZYPADKU JEGO ZIDENTYFIKOWANIA.
SZKODA ZLIKWIDOWANA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA DOTYCZYŁA USZKODZENIA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO.
28) Prosimy o akceptację na włączenie poniższej klauzuli.
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek
szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie
lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez
wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów
lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)
oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku
będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego
rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie
lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji,
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do
przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne
zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich
urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod
zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy
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bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy
Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.
Odp.: BRAK AKCEPTACJI
29) Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o zmianę zapisów w klauzuli odnośnie momentu
objęcia ochroną zgodnie z poniższym:
Z zapisu w klauzuli
„…..wskutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). …”
Oraz,
„…..Składka za doubezpieczenie będzie naliczana „pro rata temporis” od dnia miesiąca, w którym
Ubezpieczony objął je w posiadanie…”
na zapis „…..z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu….”
Oraz,
„…..Składka za doubezpieczenie będzie naliczana „pro rata temporis” od dnia miesiąca, w którym
nastąpił wpis do rejestru środków trwałych lub został udokumentowany zakup …”
Odp.: ZGODA
30) Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o wskazanie, czy w
okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje rozpoczęcie działalności w nowych lokalizacjach?
Odp.: NIE PLANUJE
31) Klauzula wartości księgowej brutto - wnosimy o wykreślenie poniższego zapisu z SIWZ, tym
samym mają zastosowanie zapisy OWU Ubezpieczyciela:
„Rozmiar szkody dla ubezpieczonych maszyn określa się następująco:
1) w przypadku szkody częściowej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do naprawy – rozmiar szkody
odpowiada kosztom jej naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego
montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczającego, który usunął
szkodę we własnym zakresie oraz opłat celnych i innych tego typu należności z wyłączeniem kosztów
transportu ekspresowego i lotniczego,
2) w przypadku szkody całkowitej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do wymiany – rozmiar szkody
odpowiada jej wartości odtworzeniowej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody (nie więcej jednak
niż suma ubezpieczenia).
Przez wartość odtworzeniową rozumie się cenę zakupu nowych maszyn tego samego rodzaju i
wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych łącznie z kosztami transportu,
cłem, podatkami i innymi opłatami (np. notarialnymi, skarbowymi),”
Odp.: ZGODA
32) Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti) – prosimy o wykreślenie
Odp.: BRAK ZGODY
33) Klauzula mobilności (ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia na
terenie RP) – wnosimy o możliwość zastosowania klauzuli w treści
Klauzula sprzętu przenośnego, w tym telefonów komórkowych, poza miejscem ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co
następuje:
1) zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych, zostaje rozszerzony
o szkody w stosunku do przenośnego sprzętu elektronicznego, w tym telefonów komórkowych,
użytkowanego w celach służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) Ubezpieczyciel obejmuje ubezpieczeniem szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem:
a) do pojazdu mechanicznego pod warunkiem, że:
- przenośny sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, pozostawiony w pojeździe jest
niewidoczny
z zewnątrz,
- kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza
zamkniętym garażem, miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczenia
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czasowego nie stosuje się, gdy pojazd ze sprzętem znajduje się na parkingu strzeżonym lub w
zamkniętym garażu),
- pojazd mechaniczny został prawidłowo zamknięty na wszystkie zamki i posiadał włączony
sprawnie działający
system alarmowy, w sytuacji gdy szkoda powstała w trakcie postoju,
- pojazd mechaniczny posiada trwałe zadaszenie stanowiące jednolitą sztywną konstrukcję,
b) do lokalu innego niż wskazany w umowie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia pod
warunkiem, że lokal
zabezpieczony jest zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OWU;
3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu
odpowiedzialności ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia;
4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości
określonej w umowie ubezpieczenia.
Odp.: BRAK ZGODY NA KLAUZULĘ TEJ TREŚCI
34) Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia – prosimy o wykreślenie
Odp.: BRAK ZGODY NA WYKRESLENIE
35) Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk – wnosimy o możliwość zastosowania klauzuli
w treści:
Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub
uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:
- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku,
odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe
części ubezpieczonego przedmiotu,
-

przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość
odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody
zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).
Tabela nr 1
Zmniejszenie odszkodowania
a) Oznaczenie lamp
po
okresie miesięczny
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)
użytkowania
współczynnik
 Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
6 miesięcy
5,5 %
 Lampy laserowe (poza medycyną)
 Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach,
oddziałach radiologicznych,
 Lampy laserowe (w medycynie),
 Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie
FOTO- (poza medycyną)
12 miesięcy
3,0 %
 Lampy analizujące (poza medycyną)
 Tyratrony (w medycynie)
 Lampy kineskopowe (poza medycyną)
18 miesięcy
2,5 %
 Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)
 Rentgeny-lampy
anodowe
przy
częściach
rentgenologicznych (w medycynie )
 Inne lampy projektowe (w medycynie)
24 miesiące
2,0 %
 Lampy pamięciowe (poza medycyną)
 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)
 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)
 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w
medycynie)
 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)
24 miesiące
1,5 %
 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)
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Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy
eksploatacji u poprzednich posiadaczy.
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w
tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną
zgodnie z następującym schematem:
P
x
100
PG x X x Y
gdzie:
P
= liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy
(włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody,
zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji
producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń,
godzin i m-cy eksploatacji,
X =
współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp
danego rodzaju:
a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta
współczynnik 1;
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie
więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji
współczynnik 0,75;
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta
współczynnik 0,30:
Y = współczynnik likwidacyjny
a) lampy rentgenowskie
współczynnik 2
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie
współczynnik 3.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne
warunki udzielonej gwarancji.
Limit odpowiedzialności: 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Odp.: BRAK ZGODY NA ZAPROPONOWANY LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI (dopuszczamy
maksymalny limit 200 000zł)
36) Klauzula reprezentantów - prosimy o wykreślenie
Odp.: BRAK ZGODY
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
pozamedycznej i posiadanego mienia
37) W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody:
„w mieniu przechowywanym (m.in. pacjentów)” prosimy o dodanie zapisu:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta
w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne.
1.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną
za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych
na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2.
Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez
pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
3.
Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane
w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba
odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
4.
Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte
na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie
rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku
z udzieleniem
świadczeń zdrowotnych.
5.
Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez
podmiot leczniczy depozytu.
Podlimit 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
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Odp.: ZGODA
38) W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: „OC
wyrządzone przez podwykonawców” prosimy o:
a) potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objecie ochroną szkód wyrządzonych
przez podwykonawcę
w przypadku, gdy ubezpieczony na podstawie
obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania
własne, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu do podwykonawcy;
Odp.: POTWIERDZAMY
b) informację, w zakresie jakich prac, zleceń Zamawiający korzysta z podwykonawców
(działalność niemedyczna).
Odp.: WSZELKIE PRACE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ FUNKCJONOWANIA SZPITALA, W TYM
REMONTOWE, SERWISOWE ITP.
39) Prosimy o podanie wysokości obrotu z tytułu działalności pozamedycznej.
Odp.: OBRÓT Z DZIAŁALANOŚCI POZAMEDYCZNEJ (ZA 2017R.) WYNIÓSŁ 46 965,75 ZŁ.
40) Odnośnie rozszerzenia zakresu ochrony dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
o szkody powstałe przy wykonywaniu funkcji o charakterze administracyjnym, w tym w szczególności
związanych z zarządzeniem jednostką służby zdrowia, prosimy o potwierdzenie że intencją
rozszerzenia jest: objecie ochroną szkód z tytułu których Zamawiający ponosi odpowiedzialność na
zasadzie winy (deliktu) wobec osób trzecich.
Odp.: POTWIERDZAMY
41) Prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną w ramach dobrowolnego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia
szkód w mieniu pracowników (w tym w pojazdach – z wyłączeniem utraty pojazdu) dotyczy wyłącznie
odpowiedzialność cywilnej deliktowej (odp. na zasadzie winy).
Odp.: NIE POTWIERDZAMY
42) Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów z zakresu dobrowolnego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia.
Odp.: BRAK ZGODY
ZAŁĄCZNIK 10 do SIWZ – WYKAZ MIENIA
43) Prosimy o informacje dot. opisu konstrukcji budynków z uwzględnieniem informacji o rodzaju
materiałów, z których wykonana jest:
a. konstrukcja nośna, w tym stropów i dachów
b. ściany zewn i wewn.
c. pokrycie dachów
Prosimy o wskazanie wieku budynków oraz informacje o przeprowadzonych remontach i
modernizacjach
Odp.: KONSTRUKCJA BUDYNKÓW STARSZYCH JEST WYKONANA W SPOSÓB TRADYCYJNY
MUROWANY NA FUNDAMENTACH Z ŁAW BETONOWYCH. STROPY CERAMICZNE NA
BOLKACH. WYJĄTEK STANOWIĄ DWA OBIEKTY O STROPACH DREWNIANYCH. NOWE
OBIEKTY MUROWANE Z ELEMENTAMI ŻELBETOWYMI NA FUNDAMENTACH ŻELBETOWYCH,
O STROPACH ŻELBETOWYCH. WYPRAWA TYNKOWA MURÓW W WIĘKSZOŚCI OBIEKTÓW
TRADYCYJNA. W NOWYCH OBIEKTACH WYSTĘPUJĄ MURY OCIEPLONE, A TAKŻE ŚCIANY
WIELOWARSTWOWE Z KLINKIEREM JAKO ZEWNĘTRZNYM WYKOŃCZENIEM.
POKRYCIE DACHU: PAPA, BLACHA
REMONTY I MODERNIZACJE WYKONYWANE SUKCESYWNIE WE WSZYSTKICH BUDYNKACH.
Pełnomocnik Zamawiającego
BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
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