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do wszystkich uczestników postępowania 
 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/30/2014  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku – ubezpieczenie majątkowe. 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
 

* Pytanie nr 1  
W związku z tym, że w SIWZ wskazano trzy lokalizacje -miejsca prowadzenia działalności, tj.: 
- ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, 
- ul. Konarskiego 8, 38-500 Sanok 
- ul. Lipińskiego 10, 38-500 Sanok 
zwracamy się z prośbą o podanie w rozbiciu na poszczególne lokalizacje wartości (lub procentowego 
udziału) mienia zgłoszonego do ubezpieczenia dla każdej z grup KŚT – zg. z tabelą nr 1 
 
Tabela nr 1 
LOKALIZA
CJA 

GR. KŚT 
I, II III IV V VI VIII 

800-lecia 26, 
38-500 Sanok, 

28071834,49 208111,08 1222888,88 96982,59 1546276,21 1756882,55 

Konarskiego 
8, 38-500 
Sanok 

754563,20 33274,03 26984,12  11625,63 1301803,77 

Lipińskiego 
10, 38-500 
Sanok 

1119555,70  20342,68 25999,99 105863,38 224886,59 

 
* Pytanie nr 2  
Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający planuje w ciągu najbliższego okresu ubezpieczenia 
przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych? Jeżeli tak, co będą obejmować, jaka będzie 
szacunkowa wartość prac, kiedy będą miały miejsce? 

Odpowiedź: SPZOZ nie ma zaplanowanych prac remontowo – budowlanych w tym okresie. 
 
* Pytanie nr 3 
Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych 
spowodowane powodzią na terenie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały 
miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia 
(zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); 
wielkości poniesionych szkód 
Odpowiedź: NIE  
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* Pytanie nr 4  
Prosimy o przedstawienie planu sytuacyjnego lokalizacji. 
Odpowiedź: Plan znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
 
* Pytanie nr 5  
Prosimy o podanie konstrukcji (konstrukcja ścian, stropu, dachu) budynku szpitala 
Odpowiedź: Ściany tradycyjne z cegły, stropy akarmana, dach (Budynek Główny) – konstrukcja 
drewniana pokryta blachą, pozostałe budynki stropodach pokryty papą. 
 
* Pytanie nr 6  
Jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdują się w ubezpieczanych lokalizacjach (poza 
budynkiem Szpitala). 
Odpowiedź: Hydranty zewnętrzne 
 
* Pytanie nr 7  
Prosimy o udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z załącznikami. Kiedy była 
ostatnia aktualizacja instrukcji. 
Odpowiedź: Instrukcja była ostatnio aktualizowana w 2013 roku istnieje wyłączenie w wersji 
papierowej, dostępna w siedzibie Zamawiającego. 
 
* Pytanie nr 8  
Czy na terenie szpitala składowane są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są 
zabezpieczone, kto ma do nich dostęp. 
Odpowiedź: Tak, na terenie szpitala są składowane gazy techniczne) oraz ciecze łatwopalne (olej 
napędowy). Zabezpieczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami , dostęp mają  upoważnieni 
pracownicy SPZOZ w Sanoku. 
 
* Pytanie nr 9  
Czy na terenie szpitala są miejsca zagrożone wybuchem. Czy są wyznaczone miejsca do palenia 
tytoniu, jak zabezpieczone. 
Odpowiedź: Tak, (zbiornik z tlenem) nie ma miejsc wyznaczonych do palenia tytoniu. 
 
* Pytanie nr 10  
Ilu pracowników sprawuje dozór w dzień / w nocy oraz czy posiadają podgląd z monitoringu.  
Odpowiedź: Brak monitoringu, dozór sprawuje 1 pracownik 
 
* Pytanie nr 11  
Czy agencja ochrony posiada polisę OC z tytułu prowadzonej działalności. 
Odpowiedź: Nie dotyczy 
 
* Pytanie nr 12  
Czy na terenie szpitala jest monitoring. Co obejmuje/ rejestruje monitoring wewnątrz szpitala i gdzie 
przechowywany jest zapis (serwerownia czy portiernia) oraz jak długo jest archiwizowany. 
Odpowiedź: Na terenie szpitala monitorowane jest lądowisko oraz SOR. 
 
* Pytanie nr 13  
Czy są jakieś miejsca w szpitalu, które są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość szpitala, 
np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, 
urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie. 
Odpowiedź: NIE  
 
* Pytanie nr 14  
Jakie są zabezpieczenia antywłamaniowe w pozostałych budynkach poza szpitalem. Jak 
przechowywana jest gotówka w tych budynkach.  
Odpowiedź: W budynkach poza szpitalem nie jest przechowywana gotówka, nie wymagają w 
związku z tym specjalnych zabezpieczeń. 
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* Pytanie nr 15 
Jak przechowywane są leki typu morfina, inne narkotyki oraz sposób zabezpieczenia 
pomieszczenia/sejfu. 
Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie. 
 
* Pytanie nr 16  
Czy na okres Ubezpieczenia planowane są w szpitalu remonty – jakie, kiedy? 
Odpowiedź: NIE  
 
* Pytanie nr 17  
Czy na okres Ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa 
obiektów istniejących lub nowych? 
Odpowiedź: NIE  
 
* Pytanie nr 18 
Czy w chwili obecnej trwają na terenie szpitala jakieś inwestycje budowlane, remontowe, 
modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? 
Odpowiedź: Na terenie SPZOZ nie są prowadzone inwestycje budowlane i modernizacje. 
Prowadzone są drobne prace remontowe wynikające z bieżących potrzeb. 
 
* Pytanie nr 19  
Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500PLN w ubezpieczeniu mienia od 
ognia i innych żywiołów 
Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 20  
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500PLN w ubezpieczeniu mienia od 
ognia i innych żywiołów 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 21  
Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 100PLN w ubezpieczeniu szyb i 
przedmiotów szklanych od stłuczenia 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 22  
Prosimy o podwyższenie franszyzy integralnej do 300PLN w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 23  
Prosimy o wprowadzenie poniższej treści klauzuli terroryzmu 
Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w OWU, polisie lub 
załączonych do nich dodatkach ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o utratę lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia powstałe bezpośrednio w wyniku aktu terroryzmu z zastrzeżeniem jak niżej: 
Dla celów niniejszej polisy za akt terroryzmu uważa się akt polegający na użyciu siły lub przemocy 
pojedynczej osoby lub grupy osób działających samodzielnie, bądź w imieniu jakiejkolwiek 
organizacji, bądź w porozumieniu z taką organizacją, popełniony z pobudek politycznych, religijnych, 
ideologicznych lub podobnych, w tym z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia 
społeczeństwa albo jego części. 
Niniejszą klauzulą nie są objęte: 

a. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub 
pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), 

b. utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub 
pośrednio z  zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub 
radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się 
zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w 
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korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, 
biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
* Pytanie nr 24 
Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest, by w zakresie ubezpieczenia i limicie 
dla aktów terroryzmu ochrona ubezpieczeniowa pokrywała:  

1. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub 
pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), 

2. utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub 
pośrednio z  zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub 
radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się 
zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w 
korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie substancji chemicznych, 
biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 
 
* Pytanie nr 25 
Prosimy o dopisanie do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych po słowach ….i uznaje te 
zabezpieczenia za wystarczające… zapisu: oraz o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z 
przepisami prawa. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 

 
* Pytanie nr 26 
Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na 
użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem  
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 27 
W odniesieniu do informacji na temat konstrukcji budynków zamieszczonych w SIWZ, prosimy o 
podanie, czy w konstrukcji występują elementy palne (drewniane), i czy są zabezpieczone 
impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą, czy impregnacja była wykonana przez 
specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów? 
Odpowiedź: Występują elementy drewniane więźby dachowej w Budynku Głównym oraz Budynkach 
Oddziału Neurologii i Administracji. Budynek Głównych był budowany w latach 60-tych, nie 
posiada w tym zakresie żadnej dokumentacji. Budynek byłej administracji umieszczony w wykazie 
jest z drewna kryty papą. 
 
* Pytanie nr 28 
Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiło podniesie się poziomu wód gruntowych 
spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc ubezpieczenia, które mają być objęte ochrona 
ubezpieczeniową? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i 
miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, 
podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód. 
Odpowiedź: NIE  
 
* Pytanie nr 29 
Czy na okres 2014-2015 roku planowane są w Szpitalu remonty – jakie, kiedy? 
Odpowiedź: SPZOZ nie planuje remontów na ten okres. 
 
* Pytanie nr 30 
Czy na okres 2014-2015 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa 
obiektów istniejących lub nowych. 
Odpowiedź: Na chwilę obecną nie są planowane 
 
* Pytanie nr 31 
Czy w chwili obecnej trwają na terenie Szpitala jakieś inwestycje budowlane, remontowe, 
modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. 
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Odpowiedź: W chwili obecnej nie trwają prace budowlane. 
 
* Pytanie nr 32 
W odniesieniu do ryzyka naporu śniegu lub lodu prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego 
limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 33 
W odniesieniu do ryzyka zalania w wyniku uszkodzenia elementów instalacji spowodowane 
działaniem niskich bądź wysokich temperatur prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego 
limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 34 
W odniesieniu do ryzyka zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu prosimy o 
wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 35 
W odniesieniu do ryzyka zalania w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody, jeżeli do 
powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub 
niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
lub wskazanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
* Pytanie nr 36 
W odniesieniu do klauzuli uderzenia pojazdu własnego prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
lub wskazanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na wcześniejsze pytania został wprowadzony limit w 
wysokości 100 000 zł 
 
* Pytanie nr 37 
W odniesieniu do klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące. prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 1.000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
lub wskazanie innego limitu akceptowalnego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
* Pytanie nr 38 
Wnosimy o akceptację treści poniższych klauzul i włączenie ich w zapisy SIWZ. 
 
Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność TU 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. 

 
 
Opis lampy  
 

Redukcja odszkodowania 
po okresie 

użytkowania 
miesięczny 

współczynnik 



SPZOZ/SAN/ZP/131/2014                                         Strona 6 z 9 

• Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe 
• Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 

3. Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) 
w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych,  

• Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 
• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach 
2. Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt 

medyczny) 
3. Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 

 
 
 
 

12 miesięcy 
 

 
 
 
 

3,0 % 
 

4. Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt 
niemedyczny) 

5. Lampy wielkiej częstotliwości 

 
18 miesięcy 

 
2,5 % 

• Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) 
do radiologii częściowej 

• Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 
• Lampy pamięciowe 
• Lampy fotopowielające 

 
 

24 miesiące 

 
 

2,0 % 

• Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 
• Lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie 
• Rentgenowskie lampy powiększające 
• Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny) 
• Lampy z akceleracją liniową 

 
 
 

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. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
* Pytanie nr 39 
Wnosimy o akceptację treści poniższych klauzul i włączenie ich w zapisy SIWZ. 
Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny) 
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, TU wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z 
tytułu szkody w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o 
obsłudze profilaktycznej i naprawach w stosunku do tych przedmiotów. 
Ponadto ustala się, że: 



SPZOZ/SAN/ZP/131/2014                                         Strona 7 z 9 

1)  w rozumieniu warunków niniejszej umowy ubezpieczenia czynniki chłodzące, takie jak hel, azot 
itp., klasyfikuje się jako materiały pomocnicze, 

2)  koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach 
niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu 
szkodzie rzeczowej na urządzeniu; przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako szkoda 
rzeczowa, 

3)  koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta są objęte 
ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały 
wskutek podlegającej odszkodowaniu szkody rzeczowej na urządzeniu oraz jeżeli zostały 
uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 40 
Wnosimy o akceptację treści poniższych klauzul i włączenie ich w zapisy SIWZ. 
Endoskopy 
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, TU wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z 
tytułu szkody w endoskopach tylko pod warunkiem spełnienia następujących warunków: 
1)  w każdym czasie używania endoskopów do prowadzenia wewnętrznych badań pacjenta, 

zachowane zostaną szczególne warunki bezpieczeństwa, w celu uniknięcia szkód spowodowanych 
ugryzieniem lub przegryzieniem przedmiotu ubezpieczenia, 

2)  przyrządy dodatkowe (takie jak szczypce lub sonda) mogą zostać zastosowane wyłącznie w 
przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, 

3)  test kontroli szczelności przeprowadzony zostanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta, przed 
przeprowadzeniem czyszczenia urządzenia, 

4)  zalecenia producenta dotyczące właściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania 
endoskopów będą starannie przestrzegane przez użytkownika. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 41 
Wnosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej dla sprzętu medycznego 5% wartości 
szkody min.1.000zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 42 
Prosimy o potwierdzenie, czy elektroniczny/medyczny posiada zasilacze UPS. 
Odpowiedź: TAK 
 
* Pytanie nr 43 
Prosimy o potwierdzenie, czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach z 
gaśnicami proszkowymi 
Odpowiedź: Zainstalowane gaśnice w pomieszczeniach są adekwatne do gaszenia znajdujących się 
tam urządzeń. 
 
* Pytanie nr 44 
Prosimy o potwierdzenie, czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach ochroną 
dostępu. 
Odpowiedź: Tak, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział 
Kardiologii, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Neurologii, Administracja, Pracownia 
Radiologii Zabiegowej. 
 
* Pytanie nr 45 
Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba 
że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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* Pytanie nr 46 
Prosimy o wskazanie udziałów własnych, franszyz redukcyjnych i integralnych obowiązujących w 
dotychczasowych ubezpieczeniach. 
Odpowiedź: Na poziomie podanym w SIWZ. 
 
* Pytanie nr 47 
Prosimy o potwierdzenie na jaki dzień została podana szkodowość w SIWZ. 
Odpowiedź: na dzień 11.06.2014 
 
* Pytanie nr 48 
Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł w każdej szkodzie w 
ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku dla urządzeń zewnętrznych i 
wewnętrznych 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 49 
Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł dla każdej szkody powstałej 
wskutek ,, kradzieży zwykłej” oraz w wyniku graffiti 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł 
dla ryzyka kradzieży zwykłej. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy dla ryzyka 
graffiti. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
* Pytanie nr 50 
Wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł w klauzuli uderzenia pojazdu własnego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ. 
 
* Pytanie nr 51 
Wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł w klauzuli zniszczenia przez 
obiekty sąsiadujące. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 52 
Jaka była przyczyna szkody sprzętu medycznego, w której wysokość wypłaconego odszkodowania 
wynosiła 10 134,25 zł 
Odpowiedź: Przyczyną szkody było uszkodzenie gastroskopu podczas wykonywania zabiegu - 
uszkodzenie mechaniczne. 
 
* Pytanie nr 53 
Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budowle wyłączone z eksploatacji lub 
przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia? Jeśli tak – proszę wskazać, które oraz kiedy ma 
nastąpić ich rozbiórka. Jak są obecnie zabezpieczone? 
Prosimy o wskazanie wartości sprzętu, wyposażenia (środków trwałych) w budynkach: 

1. Budynek główny ABCD 
2. Budynek neurologii i administracji 

Odpowiedź: SPZOZ nie ma budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji, wartość sprzętu 
znajdującego się w budynku neurologii i administracji wynosi: 1 520 936,62zł. 
 
* Pytanie nr 54 
Czy Zamawiający planuje na najbliższy rok remont budynków? Jeśli tak proszę wskazać których, jaka 
będzie szacunkowa wartość prac i co będzie obejmować? 
Odpowiedź: NIE  
 
* Pytanie nr 55 
Proszę o informacje o ostatnich remontach instalacji i pokrycia dachu w budynkach w wieku 
powyżej 40 lat. Kiedy miały miejsce co obejmowały? 
Odpowiedź: W Budynku Głównym w okresie ostatnich 5 lat wykonano docieplenia stropu oraz 
poszycia dachu (malowanie i uzupełnianie). Budynek Zakaźny – docieplenie stropodachu obróbki 
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blachy i uzupełnienie papy. Budynek Przychodni – docieplenie stropodachu obróbka blacharska i 
uzupełnienie papy. 
 
* Pytanie nr 56 
Czy sprzęt medyczny podlegający ubezpieczeniu znajduje się w pomieszczeniach poniżej poziomu 
gruntu? Jeśli tak jaka jest jego wartość. 
Odpowiedź: NIE  
 
* Pytanie nr 57 
Proszę o wskazanie rodzaju zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. 
Odpowiedź: IPRD 20-340 Schnaider 
 
* Pytanie nr 58 
Wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na zdarzenie dla szkód powstałych w 
wyniku naporu śniegu lub lodu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 59 
Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł dla szkód powstałych w 
szybach, przedmiotach szklanych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
 
 
 

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

 
 Z poważaniem, 


