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SPZOZ/SAN/ZP/237/2016                                                  Sanok, dnia 14.12.2016r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/40/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługę ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia  

 
Pytanie 1 
Czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane 
potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w 
stanie przedawaryjnym. 
Odpowiedź: tak posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o informacje jakie budynki są nieużytkowane. Prosimy o podanie lokalizacji wraz z sumami 
ubezpieczenia. Czy w budynkach nieużytkowanych maszyny i urządzenia są oczyszczone, 
konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, 
oświetlony w porze nocnej, gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , 
są sprawne technicznie i gotowe do użycia, z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i 
technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para? 
Odpowiedź: Załącznik nr 10 poz. 9, 10 (ul. Konarskiego – brak urządzeń) 
 
Pytanie 3 
Czy jakiekolwiek mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak 
to jakiego rodzaju jest to mienie, o jakiej wartości oraz czy znajduje się ono na podeście minimum 10 
cm nad podłogą?  
Odpowiedź: SPZOZ w Sanoku nie składuje w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu mienia 
będącego przedmiotem ubezpieczenia. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody które były poza zakresem ubezpieczenia  
w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu 
ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone 
w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (prosimy informacje jakie to szkody oraz 
liczbę takich szkód) 
Odpowiedź: Nie było takich szkód. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa  oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;  
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego 
warunku wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe:  
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1. Podręczny sprzęt gaśniczy - obiekty i pomieszczenia wyposażone są w normatywną ilość 
podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na stanowiskach tj. gaśnice śniegowe, 
proszkowe, płynowe, agregaty gaśnicze śniegowe. 

2. Zaopatrzenie wodne do wewnętrznego gaszenia pożaru - sieć wewnętrznych hydrantów 
pożarowych DN-52 i DN-25 zainstalowanych w szafkach hydrantowych na korytarzach i 
klatkach schodowych w budynkach szpitalnych oraz przychodniach. 

3. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru - sieć zewnętrznych hydrantów 
pożarowych DN-80 oraz zbiornik wody pitnej, którego zapas może być wykorzystany do celów 
gaśniczych. 

4. Urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe pożaru i inne: 
Instalacja sygnalizacyjno – alarmowa pożaru zainstalowana w pomieszczeniach SOR oraz 
pomieszczeniach Zespołów Ratownictwa Medycznego, urządzenia służące do usuwania dymu – klapy 
oddymiające zainstalowane w Budynku Głównym oraz budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.  
Urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe pożaru są podłączone do centralki sygnalizacyjnej alarmowej 
pożaru zainstalowanej przy wejściu do SOR. Sygnał z zainstalowanej centralki przekazywany jest 
drogą radiową do Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku – stały 
nadzór przez dyspozytora pełniącego służbę. 
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe znajdują się na rozdzielni głównej i innych rozdzielniach. 
 
Pytanie 6 
Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny 
posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. tomograf komputerowy) 
Odpowiedź: TAK 

 
Pytanie 7 
Prosimy o potwierdzenie, że  : 

a) ubezpieczony sprzęt elektroniczny  został wyposażony w urządzenia zabezpieczające 
przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. 

Odpowiedź: 
b) urządzenia te są  zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami  producentów 

sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. 
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi   
i przepięciami są : 

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. 
2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone  
w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym 
wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu 
elektronicznego 

Odpowiedź: Konserwacją zajmuje się personel własny jak i firmy zewnętrzne. 
 

Pytanie 8 
Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk losowych oraz sprzętu elektronicznego znajduje się w pomieszczeniu: 

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu 
b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe, 
c/ czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu 
medycznego? 

Odpowiedź: a) NIE b) TAK c) TAK 
 
Pytanie 9 
Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi 
(w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane 
nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych. 
Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 10 
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W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o wprowadzenie do zakresu 
ubezpieczenia zapisu: „wyłączone są szkody spowodowane w ubezpieczanym sprzęcie przez 
uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w 
oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, 
w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub 
akustyczne. Powyższe wyłącznie 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. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie 11 
Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny są zaopatrzone  
w zapasowe systemy infrastrukturalne (przewody, kanały technologiczne, urządzenia 
podtrzymujące zasilanie, inne) na wypadek awarii, uszkodzenia, błędu człowieka lub innego stanu 
niepożądanego mogącego negatywnie wpłynąć na prawidłowość działania w/w urządzeń i sprzętu. W 
przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy w 
odniesieniu do szkód, których powstanie lub rozmiar był wynikiem braku systemu zapasowego. 
Odpowiedź: Wi ększość urządzeń nie jest zamontowane na stałe, więc nie potrzebują wskazanej 

w pytaniach infrastruktury za wyj ątkiem angiografu i tomografu komputerowego. 
 
Pytanie 12 
Czy firmy zewnętrzne wykonujące usługi na rzecz szpitala posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności? 
Odpowiedź: Tak jak było wymagane  
 
Pytanie 13 
Agregaty prądotwórcze: 
a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych,  
b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo,  
c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej;  
Odpowiedź: a) b) zgodnie z przepisami c)TAK 
 
Pytanie 14 
Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczeń, w których znajdują 
się rezonanse, tomograf, PET, aparat Spec/CT, Mobetron-Lin. 
Odpowiedź: Rezonans i Tomograf zgodnie z przepisami 
 
Pytanie 15 
W nawiązaniu do pytania nr 14 – czy pomieszczenia, w których znajdują się w/w urządzenia tj. 
rezonanse, tomograf, PET, aparat Spec/CT, Mobetron-Lin  są wyposażone w klimatyzację i czy 
posiadają  oddzielne awaryjne źródło zasilania. 
Odpowiedź: Rezonans i Tomograf są wyposażone w klimatyzację i posiadają awaryjne zasilanie 
 
Pytanie 16 
Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiekolwiek 
inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest 
tam prowadzona działalność? Czy prace są lub będą prowadzone w okresie ubezpieczenia przez 
podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i 
potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o 
bliższe informacje); 
Odpowiedź: NIE 
 
Pytanie 17 
Prosimy o udostępnienie materiałów do oceny ryzyka – plan hydrantów i budynków, hydranty 
miejskie, Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, sposób sprawowania dozoru w lokalizacjach 
zgłoszonych do ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
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Pytanie 18 
Klauzula towarów w urządzeniach chłodniczych: 
- Prosimy o informację, czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do 
przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest?  
Odpowiedź: w szpitalu nie występują pomieszczenia chłodnicze 
-W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? 
Odpowiedź: nie dotyczy 
- Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w 
urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania? 
Odpowiedź: nie dotyczy 
- Czy urządzenia podłączone są awaryjnie do agregatów prądotwórczych. 
Odpowiedź: nie dotyczy 
- Czy w okresie ostatnich 5-ciu lat wystąpiły szkody z ryzyka towarów w urządzeniach chłodniczych i 
w jakiej wysokości. 
Odpowiedź: Nie było takich szkód. 
 
Pytanie 19 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli aktów terroryzmu nie będą pokryte szkody powstałe 
wskutek  
1/ skażenia biologicznego, chemicznego, radioaktywnego 

  2/ działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, 
gróźb i fałszywych alarmów  oraz 

  3/ innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, 
rasowego 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 20 
Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie że w ramach niniejszej klauzuli nie będą 
pokrywane szkody powstałe w obiektach: 

a) wyłączonych z eksploatacji, 
b) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu 

znajdującym się w tych obiektach. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 21 
Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli 
nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 22 
Prosimy o potwierdzenie, że przytoczone w SIWZ limity/sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze 
ryzyko każdorazowo podlegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 23 
Prosimy o informację czy Zamawiający stosuje w posiadanych lokalizacjach zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe wymagane przez producentów posiadanych urządzeń elektronicznych. 
Odpowiedź: Tak  

 
Pytanie 24 
Prosimy o uaktualnienie szkodowości z ubezpieczeń Pakietu II na dzień bieżący. Na jaki stan w SIWZ 
wykazana jest szkodowość? 
Odpowiedź: Szkodowość została podana na dzień 23.11.2016 r. Szkodowość zostaje uzupełniona 
o szkody: 2015 r uszkodzenie głowicy nastąpiła wypłata w wysokości 20305,60 zł z ubezpieczenia 
mienia od ognia i innych żywiołów. Wystąpiła również szkoda w 2016 r. jest utworzona rezerwa 
w wysokości 5 670 zł –przyczyną szkody było zalanie wskutek pęknięcia poszycia dachowego. 

Pytanie 25 



SPZOZ/SAN/ZP/237/2016                                         Strona 5 z 12 

Prosimy o podanie przyczyn szkód z ubezpieczeń Pakietu II. 
Odpowiedź: 
 

Rok Rodzaj 
ubezpieczenia 

Liczba 
szkód Przyczyna szkody 

Kwota 
wypłaconych 
odszkodowań 

Kwota 
utworzonych 

rezerw 

2013 
Ubezpieczenie 
mienia od ognia i 
innych żywiołów 

1 
videoduodenoskop - 

uszkodzenie 26,372 95 zł 0 zł 

2014 
Ubezpieczenie 
mienia od ognia i 
innych żywiołów 

1 
zerwanie części dachu na 

skutek huraganu 1 998,60 zł 0 zł 

2014 
Ubezpieczenie 
mienia od ognia i 
innych żywiołów 

1 

centrala telefoniczna - 
uszk.na skutek 

wyładowań 
atmosferycznych 

8 570 zł 0 zł 

2014 
Ubezpieczenie 
mienia od ognia i 
innych żywiołów 

1 
Rozerwanie przewodu 

autoklawu 
24 657,90 zł 0 zł 

2014 
Ubezpieczenie 
mienia od ognia i 
innych żywiołów 

1 
Uszkodzenie sprzętu 

podczas zabiegu 21 839,38 zł 0 zł 

2014 
Ubezpieczenie 
mienia od ognia i 
innych żywiołów 

1 
videoduodenoskop - 

uszkodzenie 19 138,98 zł 0 zł 

2015 
Ubezpieczenie 
mienia od ognia i 
innych żywiołów 

1 
Uszkodzenie sprzętu 

podczas zabiegu 11 108,97 zł 0 zł 

2015 
Ubezpieczenie 
mienia od ognia i 
innych żywiołów 

1 
Sprzęt zamoczony pod 

prysznicem przez pacjenta 3 746,74 zł 0 zł 

2016 
Ubezpieczenie 
mienia od ognia i 
innych żywiołów 

1 
Videogastroskop - 

uszkodzenie. 1024,59 zł 0 zł 

 
Pytanie 26 
Prosimy w klauzuli terroryzmu o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 000 zł (lub inna 
propozycja Zamawiającego). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 27 
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie przepisy 
prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do 
zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU. W sprawach 
nieuregulowanych SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone. 
 
Pytanie 28 
Z  uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 
na dzień 21.12.2016 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią  wyjaśnień. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na dzień 20.12.2016r. do godz. 
13:00 
 
Pytanie 29 
Prosimy o potwierdzenie, że klauzula funduszu prewencyjnego dotyczy tylko Odpowiedzialności 
Cywilnej – Części 1. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 30 
Prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód, np. 5.000 zł lub innego, który 
jest akceptowany przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 31 
Termin realizacji zamówienia w części 1 zamówienia 
czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na:  
od  dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017 r., jeżeli nie to czy Zamawiający wyraża zgodę na 
wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 
Klauzula wypowiedzenia umowy 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, 
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że 
Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą 
wyłącznie: 
1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz 
wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego 
samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony udzielanej  w pierwszym okresie 
rozliczeniowym, przekroczy 40%, 
2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek 
ryzyk wskazanych 
 w Umowie Ubezpieczenia, 
3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, 
4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów 
lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu realizacji zamóiwnia oraz nie 
wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia. 
 

 
Szczegółowe warunki zamówienia 

Pytanie 32 
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
medycznej  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację  treści SIWZ poprzez zastąpienie stwierdzenia 
„ świadczenia medyczne”  stwierdzeniem „ świadczenia zdrowotne”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 
posiadanego mienia 

 
Pytanie 33 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości  
500 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 
Pytanie 34 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia klauzuli dedykowanej 
endoskopom oraz urządzeniom do terapii dożylnej w brzmieniu: 
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„Klauzula - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej  

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, 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.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie 35 
Czy Zamawiający wyraża zgodę w dodatkowym rozszerzeniu zakresu (dotyczy sprzętu medycznego) 
na zmianę zapisu „Franszyza redukcyjna: - dla pozostałego sprzętu – 3% szkody min 500zł” na  
„Franszyza redukcyjna:  3% szkody min 500zł” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 36 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla sprzętu elektronicznego medycznego  o 
wartości powyżej 200 000,00zł  franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000,00zł;  w pozostałym 
zakresie  i dla pozostałego mienia  franszyzy redukcyjnej w wysokości  500,00zł  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Ubezpieczenie maszyn od awarii 

Pytanie 37 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie 
odszkodowania 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie 38 

• Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń 
• Prosimy o potwierdzenie  iż intencją zapisu w treści: „Zapisy w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
powyżej, nie mają zastosowania” jest pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec  OWU, a w 
sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w 
tym wyłączenia w nich określone. 

• Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
    

Klauzule 

Pytanie 39 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli rzeczoznawców, że zatrudnienie 
rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych będzie uzgodnione i zaakceptowane przez 
Ubezpieczyciela   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 40 
Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie z klauzuli wartości mienia wartości odtworzeniowej, gdyż 
mienie zgłoszone do ubezpieczenia zostało podane w wartości księgowej brutto  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
Pytanie 41 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie klauzuli przeniesienia mienia klauzulą w brzmieniu: 
„Klauzula przeniesienia mienia 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego 
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przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód 
powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ 
budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy 
ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.  
Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 
100 000,00zł” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 
Pytanie 42 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, by klauzula funduszu prewencyjnego otrzymała brzmienie: 
„Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego 
Ubezpieczyciela w okresie od………. do ……….., w kwocie …………. PLN /słownie PLN: 
…………./ dla …………. wypłacanej raz w roku przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. 
Przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez  
Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków 
zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela oraz z uwzględnieniem 
obowiązków ustawowych spoczywających na Ubezpieczycielu,  obowiązujących w dniu podpisania 
umowy prewencyjnej.” 
oraz by wysokość przyznanego funduszu była określona słownie w złotych PLN i wynosiła „5% 
rocznych składek za zawarte ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podstawie niniejszej 
umowy„ 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli o poniższej treści 
Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie w każdym okresie ubezpieczenia jednorazowego dofinansowania 
ze środków funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie 15 000,00 PLN /słownie PLN: 
piętnaście tysięcy złotych 00/100/ dla  SP ZOZ w Sanoku  , przy założeniu, że cel prewencyjny, na 
który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, 
które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o 
uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela oraz z uwzględnieniem obowiązków ustawowych 
spoczywających na Ubezpieczycielu,  obowiązujących w dniu podpisania umowy prewencyjnej. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ 
 

 
Pytanie 43 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli funduszy prewencyjnego do klauzul 
fakultatywnych 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Informacje do oceny ryzyka 

Pytanie 45 
Informacja o szkodowości  
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (działalność medyczna) w okresie 2011-2016 - 
prosimy o  uaktualnienie liczy roszczeń w toku oraz kwoty utworzonych rezerw wg stanu na 
listopad 2016r. niezależnie od daty zdarzenia tj. 
Odpowiedź: Szkodowość zgodnie z załącznikiem do SIWZ o nazwie informacje do oceny ryzyka. 

 
Pytanie 46 
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o podanie przyczyny szkód   
Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszą informacją 

 
Pytanie 47 
W ubezpieczeniach komunikacyjnych w okresie 2013-2016 – nastąpiły wypłaty 
odszkodowań wg załączonego zaświadczenia. Prosimy o uzupełnienie załącznika nr 2 
„Informacje do oceny ryzyka” o dane podane w załączonym zaświadczeniu. 
Odpowiedź: Szkodowość ubezpieczeniowa zostaje uzupełniona zgodnie z poniższym 
opisem 
2013 rok wypłata z ubezpieczenia NNW 300 zł 
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2014 rok wypłata z ubezpieczenia AC w wysokości 4876 zł 
2015 rok wypłata z ubezpieczenia OC w wysokości  5315 zł, AC 6633 zł 
2016 rok wypłata z ubezpieczenia AC  w wysokości 11 197 zł, rezerwa 2500 zł, z 
ubezpieczenia OC utworzona rezerwa 4250 zł, NNW wypłacono 200 zł 
 
Pytanie 48 
Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.12.2016r. do godz. 13:00 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 
 

CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA, UBEZPIECZENIE SZ YB, 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE ŻY, UBEZPIECZENIE MASZYN OD AWARII  

 
Pytanie 49 
Prosimy o uzupełnienie treści Specyfikacji w zakresie informacji jn.: 
a) potwierdzenie, iż prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak spawanie, lutowania, cięcie szlifierkami, 
termo-zgrzewanie pokryć dachowych), wykonywane przez jakikolwiek podmiot na terenie 
zarządzanym przez Zamawiającego są bezwzględnie prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów paragraf 36). 
b) potwierdzenie przez Ubezpieczającego, iż prace pożarowo-niebezpieczne na terenie zarządzanym 
przez Ubezpieczającego mogą być wykonywane wyłącznie po każdorazowym uzyskaniu pisemnego 
pozwolenia wydanego przez wyznaczoną przez Ubezpieczającego osobę. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 50 
Wnioskujemy o wprowadzenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów - klauzula 
wypowiedzenia umowy przez strony jn.: 
Klauzula wypowiedzenia 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, 
w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu 
rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych 
powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:  
−    wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy – powyżej 60% (szkodowość liczona jako iloraz  
wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw na niewypłacone szkody do składki zarobionej)  
−   istotne pogorszenie warunków reasekuracyjnych, uniemożliwiające utrzymanie dotychczasowych 
warunków 
−    zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub 
danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 
Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie 
uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Wykonawcę, w innym niż 
powyższy trybie. 
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się 
należna i/lub wymagalna. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 51 
Wnioskujemy o uzupełnienie zapisów Specyfikacji o bardziej szczegółową informację dotyczącą 
zagrożenia powodziowego ubezpieczanych lokalizacji poprzez potwierdzenie, iż w okresie od 1997 
roku do dnia dzisiejszego ubezpieczane mienie nie było dotknięte szkodami powodziowymi (w tym 
zalaniem w związku z powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, zalanie przez podniesienie się 
poziomu wód gruntowych w związku z powodzią lub powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia). 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem informacje do oceny ryzyka. 
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Pytanie 52 
Prosimy o wskazanie lokalizacji (budynku) o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia oraz podanie tej 
wartości (biorąc pod uwagę wszystkie grupy ubezpieczanego mienia) – przez lokalizację rozumiejąc 
budynek wolnostojący bądź kompleks budynków połączonych/przylegających w przypadku braku 
wydzielenia  
o odporności pożarowej niższej niż REI240. 
Odpowiedź: Zgodnie z tabelą 
 
Pytanie 53 
 Prosimy o wskazanie, jaki % łącznej wartości ubezpieczanych budynków stanowią: 
- obiekty o drewnianej konstrukcji stropów pomiędzy kondygnacjami, bądź  
- drewnianym stropem pomiędzy dachem a ostatnią kondygnacją  
oraz jaki % stanowią: 
- budynki posiadające w konstrukcji nośnej płytę warstwową wypełnioną pianką poliuretanową lub 
styropianem. 
Odpowiedź: Nie występują tego typu obiekty 
 
Pytanie 54 Prosimy o informacje czy od początku 2010 roku w lokalizacjach zgłoszonych do 
ubezpieczenia występowały powodzie, zalania, podtopienia, osunięcia lub zapadania się ziemi albo 
szkody spowodowane przez deszcz nawalny - jeśli tak to, kiedy i jakiej wartości w PLN. 
Odpowiedź: Szkodowość w SIWZ została podana za okres ostatnich trzech lat. Szczegółowy 
wykaz szkód oraz ich przyczyny zgodnie z podanymi odpowiedziami. 
 
Pytanie 55. Prosimy o informację o rozszerzenie czasowego zakresu deklarowanej szkodowości przez 
podanie informacji o historii szkodowej Zamawiającego od 2010 roku włącznie do dnia dzisiejszego z 
wszystkich grup ubezpieczeniowych – uwzględniając szkody wypłacone, rezerwy, odmowy, renty i 
inne roszczenia w PLN.  
Prosimy o szkodowość z podaniem daty wystąpienia szkody, daty wypłaty odszkodowania, opisu 
przyczyn powstania szkody. 
Jeśli podanie szczegółowej przyczyny szkód okaże się niemożliwe prosimy o wskazanie: 
- jakie zdarzenia szkodowe miały miejsce najczęściej; 
- jakie były przyczyny powstania szkód jednostkowo największej wartości. 
Odpowiedź: Szkodowość w SIWZ została podana za okres ostatnich trzech lat. Szczegółowy 
wykaz szkód oraz ich przyczyny zgodnie z podanymi odpowiedziami. 
 
Pytanie 55. W odniesieniu do jakichkolwiek napowietrznych linii przesyłowych (w tym 
elektrycznych) prosimy o potwierdzenie, iż linie takie poza lokalizacją objęte są ochroną 
ubezpieczeniową wyłącznie do 300m od granicy ubezpieczanej lokalizacji. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 56. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, w odniesieniu do wszystkich rodzajów 
ubezpieczeń, że nie jest objęte ochroną powolne oddziaływanie jakichkolwiek czynników. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie 57. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach sumy ubezpieczenia budowli Zamawiający nie 
zgłasza dróg, mostów, wiaduktów, torów, linii przesyłowych napowietrznych, rurociągów naziemnych 
lub podziemnych, kabli lub linii przesyłowych podziemnych, instalacji wodociągowej/ kanalizacyjnej 
(nie dotyczy w/w mienia zgłaszanego w granicach ubezpieczanych lokalizacji / stanowiącego 
przynależność do ubezpieczonych budynków/budowli o ile zostały one uwzględnione w deklarowanej 
sumie ubezpieczenia). 
W przypadku zgłoszenia wyżej wymienionych kategorii mienia do ubezpieczenia zwracamy się z 
prośbą o doprecyzowanie, w których jednostkach wymienionych w SIWZ Zamawiający uwzględnia 
powyższe mienie oraz wyrażenie zgody na poniższą klauzulę do tego rodzaju mienia: 

„Niniejszym, strony uzgadniają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drogi, wiadukty, mosty, 
place, chodniki, ogrodzenia, tory, nadbrzeża, tamy, linie przesyłowe napowietrzne, rurociągi 
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naziemne lub podziemne, kable lub linie przesyłowe podziemne oraz inne elementy infrastruktury 
mienia znajdującego się poza granicą lokalizacji (adresu), w której znajdują się objęte ochroną 
ubezpieczeniową budynki. 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla w/w mienia obejmuje wyłącznie szkody spowodowane przez: 
Pożar, Uderzenie Pioruna, Wybuch, Kolizję lub uderzenie jednostki pływającej; 
Upadek Statku Powietrznego lub jego ładunku; 
Trzęsienie Ziemi, Wybuch wulkanu, tsunami; 
sztorm (wiatr o sile powyżej 8 stopni w skali Beauforta); 
Powódź, podtopienie, uderzenie fali morskiej; 
nagłe Zapadanie lub Osunięcie się Ziemi; 
nagłe działanie mrozu lub lodu, zejście Lawiny; 
akcję ratowniczą związaną z wyżej wymienionymi zdarzeniami. 
Zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych wskutek: kurczenia lub rozszerzania się 
przedmiotów lub materiałów pod wpływem zmian temperatury, a także uszkodzenia nawierzchni 
dróg, placów, chodników powstałe po zimie lub w związku z ich normalnym użytkowaniem”. 

Odpowiedź: Wykaz mienia zgłaszanego do ubezpieczenia został przedstawiony w rejestrze 
majątku. 
 
Pytanie 58. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji, 
pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki lub obiekty zabytkowe?  W przypadku odpowiedzi 
twierdzącej prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia tych obiektów, określenie, w jakim są stanie 
technicznym i jakich lokalizacji dotyczą.  
W przypadku budynków wyłączone z eksploatacji, przeznaczonych do rozbiórki, proszę o 
potwierdzenie czy będą jeszcze użytkowane. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich obiektów. 
 
Pytanie 59. W przypadku budynków wyłączonych z eksploatacji, pustostanów, budynków 
przeznaczonych do rozbiórki prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi 
negatywnej prosimy o zgodę na objęcie takich budynków na warunkach ryzyk nazwanych w zakresie 
pełnym.    
W odniesieniu do budynków nieużytkowanych powyżej 30 dnia wnioskujemy o potwierdzenie, iż dla 
takich obiektów ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuj mienia wewnątrz a wszystkie media są odcięte. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na wcześniejsze pytanie. 
 
Pytanie 60. Prosimy o informację czy lokalizacjach Zamawiającego występują budynki, które nie 
posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę o wskazanie tych budynków z podaniem ich 
sumy ubezpieczenia oraz adresu. 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 61. Prosimy o informację czy lokalizacjach Zamawiającego występują budynki zabytkowe? 
Jeśli tak to proszę o wskazanie tych budynków z podaniem ich sumy ubezpieczenia oraz adresu. 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 62. Prosimy o potwierdzenie, czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia 
wykonywane są przeglądy budynków w okresach 5- letnich?  
Jeżeli nie były przeprowadzone we wszystkich budynkach, prosimy o ich wskazanie tj. podanie 
adresu. 
Odpowiedź: TAK 
 
Pytanie 63. Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają 
aktualne badania i przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 64. Prosimy o potwierdzenie czy w świetle zapisów SIWZ intencją Zamawiającego jest 
wyłączenie wszelkich szkód wskutek ataku biologicznego, chemicznego i nuklearnego. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 65. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma zastawania zasada odtworzenia limitów na pierwsze 
ryzyko. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 66. W ubezpieczeniu maszyn od awarii – prosimy o podanie rok produkcji zespołu 
prądotwórczego i agregatu prądotwórczego. 
Odpowiedź: zgodnie z tabelą 
 
Pytanie 67. Prosimy o przesunięcie terminu składnia ofert do dnia 22.12.2016. 
Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszą informacją. 
 
Pytanie 68. 
Prosimy o podział sumy ubezpieczenia mienia (może być procentowy) na poszczególne lokalizacje. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje takim podziałem. 
 

Pytanie 69 
Prosimy o dodanie poniższych pozycji do Załącznika nr 2 do SIWZ – Zestawienie zgłoszonych szkód 
wg daty zdarzenia przypadającej w okresie ostatnich 3 lat: 
 

Rok  Rodzaj 
ubezpieczenia 

Liczba szkód Kwota 
wypłaconych 
odszkodowań 

Kwota 
utworzonych 
rezerw 

2015 Ubezpieczenie 
mienia od ognia 
innych zdarzeń 
losowych 

1 20.305,60 zł 0 

2016 Ubezpieczenie 
mienia od ognia 
innych zdarzeń 
losowych 

1 0 5.670 zł 

 

Odpowiedź: Szkodowość zostaje uzupełniona zgodnie z powyższym opisem. Przyczyną szkody w 
2015 r było uszkodzenie głowicy nastąpiła wypłata w wysokości 20305,60 zł. Szkoda w 2016 r. 
utworzona jest rezerwa w wysokości 5 670 zł –przyczyną szkody było zalanie wskutek pęknięcia 
poszycia dachowego. 

 
 
Informacja dodatkowa: 
Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia 
mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 

Z poważaniem  
 
 
 
 
 
 

UWAGA!!!  
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia. 


