
Warszawa, dn. 18.11.2019r. 
 
Znak sprawy: 04/ZP/2019 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia BIAŁOSTOCKIEGO 
CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE w Białymstoku. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu, pytania dotyczące 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi. 
 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

 
PAKIET I 

1. Czy w ubezpieczeniu mienia występują budynki/budowle lub lokale nieużytkowane/wyłączone 
z eksploatacji , przeznaczone do rozbiórki lub obiekty w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, 
prosimy o: przedstawienie wykazu tych nieruchomości wraz z krótkim opisem ich stanu 
technicznego, wskazaniem przyczyn wyłączenia z eksploatacji/użytkowania oraz okreœleniem ich 
wartości; informacja czy w okresie realizacji zamówienia Klient planuje wyłączyć  
z eksploatacji/użytkowania jakiekolwiek obiekty? 
Odp. Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ podmiot nie zgłasza do 
ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji lub pustostanów. Opis stanu technicznego 
poszczególnych budynków znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ. 
 

2. Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje fotowoltaiczne lub solarne Jeżeli tak proszę o 
podanie ich lokalizacji (adres; na gruncie/czy na budynku), roku ich produkcji, sumy 
ubezpieczenia oraz informację, czy ich serwis jest wykonywany przez autoryzowanego 
przedstawiciela producenta.  
Odp. Obecnie Zamawiajacy nie ma fotowoltaniki i solarów. Fotowoltanika jest w planie 
nieokreśloną przyszłość. Czyli generalnie nie mamy. 
 

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszej 
SIWZ spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone 
obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli NIE – proszę wyszczególnić te obiekty i poinformować, 
czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia dostosowanie tych obiektów do 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego? 
Odp. Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ wszystkie ubezpieczane budynki 
spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 

4. Czy instalacje i urządzenia techniczne w budynkach są sprawne i posiadają aktualne badania i 
przeglądy techniczne. Jeśli NIE – proszę wskazać które obiekty nie maja takich 
badań/przeglądów? 
Odp. Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 3 do SIWZ wszystkie wymienione 
zabezpieczenia ppoż. są sprawne oraz wszystkie wymienione zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe są sprawne. Podmiot posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa 
Pożarowego – data sporządzenia i aktualizacji 2017. 

 
5. Proszę o podział sum ubezpieczenia na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia. 



Odp. Zamawiający nie jest w stanie podać takich informacji – Księgowość nie ma takiej 
możliwości – brak rozbicia wartości mienia na budynki/lokalizacje w programach księgowych. 
 

6. Proszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód o charakterze 
nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli zamawiającego /Ubezpieczającego 
/Ubezpieczonego. 
Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 1 do SIWZ Zakres 
ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu 
powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli 
zamawiającego/Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń. 
 

7. Kradzież zwykła– proszę o potwierdzenie, ze nie ma zastosowania do gotówki i dzieł sztuki itp. 
Odp. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
8. Klauzula przeniesienia mienia - proszę o doprecyzowanie, że lokalizacja znajdować się będzie na 

terenie Polski. 
Odp. Zamawiający doprecyzowuje powyższe. Klauzula przeniesienia mienia otrzymuje 
brzmienie: 

  Klauzula przeniesienia mienia  
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również 
w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji na terenie Polski. W 
przypadku szkody Ubezpieczający zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia 
z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Limit 
odpowiedzialności 500.000,00 zł na lokalizację. 

 
9. Klauzula robót budowlano-remontowych – proszę o modyfikację treści klauzuli na: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w umowie ubezpieczenia, zostaje rozszerzony o szkody 
powstałe ubezpieczonym mieniu, w wyniku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia prac zmiennych, 
robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
istnieje, pod warunkiem, że prace te nie naruszają  konstrukcji nośnej obiektu lub dachu. 
Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą także robót budowlanych, na które zgodnie z prawem 
budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: szkody w 
mieniu będącym przedmiotem robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych do 
limitu 400.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,  szkody w 
pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia.  
Jednostkowa wartość prac budowlanych nie przekracza 500.000,00 PLN; przez jednostkową 
wartość prac rozumie się łączną wartość materiałów i części użytych w procesie budowlanym oraz 
poniesione koszty robocizny. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. 
 
10. Klauzula szkód elektrycznych proszę o modyfikację klauzuli: 

Proszę o potwierdzenie, ze nie jest intencją objęcie ochroną szkód : 
a) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
b) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn 
i aparatów elektrycznych, 
c) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub 
aparatury rozdzielczej w rozdzielniach, 
d) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych obejmujących zespół urządzeń 
połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie – przewody, słupy linii napowietrznej, złącza; 
wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne i teletechniczne zarówno nadziemne 
jak i podziemne. 
Odp. Zamawiający informuje, że klauzula szkód elektrycznych określa przedmiot, zakres i 
wyłączenia odpowiedzialności. Dodatkowo zamawiający potwierdza, że intencją 



zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód powstałych wskutek wad i usterek ujawnionych 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej 
degradacji właściwości użytkowych maszyn i aparatów elektrycznych.  
 

11. Proszę o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są telefony komórkowe? Jeśli tak, proszę o 
podanie ich wartości. 
Odp. Telefony komórkowe nie wchodzą w zakres ubezpieczenia (zostały wliczone w koszty) 
 

12. Klauzula awarii, błędu człowieka - proszę o potwierdzenie, ze nie jest intencją objęcie ochroną 
szkód  spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych 
i remontów. 
Odp. Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

13. Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów – proszę o wprowadzenie limitu w 
wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub inny akceptowalny przez 
Zamawiającego) 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
 

14. Klauzula restytucji - proszę o wprowadzenie zmian do klauzuli poprzez dodanie: 
Klauzula ma zastosowanie w przypadku, gdy skorzystanie z pomocy podmiotu zajmującego się 
profesjonalnie restytucją mienia jest niezbędne do zapobieżenia zwiększenia rozmiarów szkody. 
W pozostałych sytuacjach skorzystanie z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie 
restytucją mienia wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. 
Limit odpowiedzialności  w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub inny 
akceptowalny przez Zamawiającego). 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

15. Proszę o informację stan na jaki dzień prezentuje historia szkodowa przedstawiona w zał. Nr 3. 
Odp. Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie 19 została uaktualniona szkodowość 
wg danych na dzień 12.11.2019. 
 

16. Proszę o opis szkód majątkowych/przyczyna szkód.  
Odp. Zamawiający podaje poniżej opis szkód majątkowych: 
Pękła rura wodociągowa. Doszło do zalania podziemnego garażu. Na poziomie - 3 pojawiły się 
przecieki. Pęknięcie zostało załatane. 8 523,22 zł  
Upadł telefon służbowy należący do pani prezes, jest pęknięta szybka i obicia w dwóch 
miejscach. To model Samsung S8+. 1 540 zł  
Upadł telefon na podłogę i doszło do uszkodzenia wyświetlacza - 600zł  
Uszkodzenie gniazdo w sprzęcie USG, przyczyna szkody nie jest znana- 13 250 zł  
 

17. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody – proszę o wprowadzenie limitu dla klauzuli – 
proponowana  wysokość szkód nie przekraczająca 10.000,00 PLN. 
Odp. Zamawiający wprowadza limit w wysokości 15.000,00 zł. 

 
18. Proszę o podanie wartości robót u Zamawiającego: 

 rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych. Utworzenie 
Centrum Profilaktyki Onkologicznej w budynku nr 16. 

 Przebudowa i rozbudowa budynków nr 7/8. 

 zakup sprzętu medycznego: Wysokoenergetyczny rezonans magnetycznego do Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej, Wysokoenergetyczny akcelerator do Zakładu Radioterapii, 
Instalacja pompy cieplnej oraz instalacja fotowoltaiczna. 

 utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją 



apteki szpitalnej i centralnej sterylizatorni (Budynki nr 11 i 12). 
Odp. Zamawiający informuje, że wartość w/w robót wynosi: 

 rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych. Utworzenie 
Centrum Profilaktyki Onkologicznej w budynku nr 16. 10.000.000.00 zł (2018-2020) 

 Przebudowa i rozbudowa budynków nr 7/8. 18.000.000.00 zł (2018-2020) 

 zakup sprzętu medycznego:  
Wysokoenergetyczny rezonans magnetycznego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, 

Wysokoenergetyczny akcelerator do Zakładu Radioterapii  
Instalacja pompy cieplnej oraz instalacja fotowoltaiczna 635.000.00 zł 

 utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją 
apteki szpitalnej i centralnej sterylizatorni (Budynki nr 11 i 12)  13.191.593,00 zł 
(2018-2019) 

 
19. Proszę o aktualizację raportu szkodowego o dane poniżej: 

NIP KLIENTA REGON KLIENTA NAZWA KLIENTA NR POLISY NAZWA 

PRODUKTU

OKR. 

UBEZP. OD

OKR. 

UBEZP. DO

RYZYKO POWÓD_RYZYKO REZERWA 

SZKODOWA

WYPŁAC. 

SZKODY

L. WYPŁ. 

SZKÓD

REGRESY

9661330466 050657379 Białostockie Centrum Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie

IPA 40374 Inter Partner 2015-01-01 2015-12-31 Ogień

9661330466 050657379 Białostockie Centrum Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie

IPA 53733 Inter Partner 2016-01-01 2016-12-31 Ogień

Powódź

Dewastacja

Assistance

9661330466 050657379 Białostockie Centrum Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie

IPA_T 58158313 Inter Partner 2018-01-01 2018-12-31 Powódź

Kradzież z włamaniem i rabunek

Mienie od wszystkich ryzyk Mienie od wszystkich ryzyk 4 0,00 10 663,22 3

Dewastacja

Assistance

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk 15 0,00 13 250,00 1

9661330466 050657379 Białostockie Centrum Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie

PL 4000348 Podmiotów Leczniczych 2018-01-01 2018-12-31 OC Obowiązkowa PWDL OC Obowiązkowa PWDL 1 0,00 0

OC Dobrowolna OC Dobrowolna 2 0,00 776,73 1

9661330466 050657379 Białostockie Centrum Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie

PL 4000447 Podmiotów Leczniczych 2019-01-01 2019-12-31 OC Obowiązkowa PWDL OC Obowiązkowa PWDL 1 12 300,00 0

OC Dobrowolna

9661330466 050657379 Białostockie Centrum Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej-Curie

POC 700424 Inter Partner II 2019-01-01 2019-12-31 Powódź

Kradzież z włamaniem i rabunek

Mienie od wszystkich ryzyk

Mienie od dewastacji bez graffiti

Assistance

Graffiti  
PL 4000447- błąd lekarski – komplikacje w wyniku operacji chirurgicznej. 
 
Odp. Zamawiający uaktualnia szkodowość i otrzymuje ona brzmienie:  

HISTORIA SZKODOWA – STAN NA DZIEŃ 12.11.2019 
W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej okres ostatnich 5 lat (2015 - 2019):  

Okres ubezpieczenia Wypłacone 
odszkodowanie 

Ryzyko 

2018 rok 776,73 zł OC dobrowolne 

Założona rezerwy na: 
1.000,00 zł 
12 300,00 zł – błąd lekarski, komplikacje w wyniku operacji chirurgicznej. 
 
W zakresie ubezpieczenia mienia – okres ostatnich 5 lat (2015- 2019): 

Okres ubezpieczenia Wypłacone 
odszkodowanie 

Ryzyko 

2018 10 663,22 zł Mienie od wszystkich 
ryzyk 

2018 13 250,00 zł Sprzęt elektroniczny 
 

Brak założonych rezerw. 
 

20. Proszę o usunięcie klauzuli przeoczenia z klauzul fakultatywnych. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula nie jest klauzulą obligatoryjną. 



 
21.  Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
 

22. w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytania prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli 
wypowiedzenia: 
Klauzula wypowiedzenia  umowy przez Strony 
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że 

Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli wskaźnik szkodowości, o którym mowa w ust. 2,  z 

tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia 

przekroczy 30 %. 

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych 

rezerw na odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia  do składki należnej 

za tożsamy okres ubezpieczenia. 

3. Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się  pierwsze 12 

miesięcy  trwania umowy. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 

Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
oraz posiadania mienia, z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń 
zdrowotnych: 
 

23. Prosimy o informację dotyczącą obrotu  rocznego za 2018r z działalności pozamedycznej. 
Odp. Zamawiający informuje, że obrót z działalności pozamedycznej za 2018 wynosi 

1.063.617.17 zł 

 
24. Prosimy o zmianę zapisu: 
Z: 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobie 
trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (z wyłączeniem szkód 
osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych), które jest wykorzystywane w 
tej działalności, będące następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności 
ustawowej (OC deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC 
kontraktowa). 
Na: 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobie 
trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (z wyłączeniem szkód 
osobowych będących następstwem udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania 
świadczeń zdrowotnych), które jest wykorzystywane w tej działalności, będące następstwem czynu 
niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

 
25. Prosimy  o potwierdzenie, że klauzula rozliczenia składek nie ma zastosowania do sytuacji 

uzupełnienia sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania 
Odp. Zamawiający nie potwierdza. 

 
26. Prosimy o wykreślenie Klauzuli szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych lub 

przeniesienia jej do katalogu klauzul fakultatywnych. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 



 
27. Prosimy o potwierdzenie iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje chorób zawodowych. 
Odp. Zamawiający potwierdza. 

 
28. Prosimy o wykreślenie szkód wyrządzonych poprzez przeniesienie wirusa HIV 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
29. Prosimy o potwierdzenie, iż klauzule obligatoryjne i fakultatywne będą miały zastosowanie tylko 

do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
oraz posiadania mienia, z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania 
świadczeń zdrowotnych, a nie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą  

Odp. Zamawiający potwierdza. 
 

30. Prosimy o dopisanie w klauzuli prolongacyjnej zdań: „Brak zapłaty składki w dodatkowym 
terminie powoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczycielowi przysługuje 
składka za okres, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej.” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Odnośnie ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
 

31. Prosimy o szczegółowy wykaz budynków ze wskazaniem sum ubezpieczenia, 
Odp. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 5. 

 
32. Prosimy o przedstawienie wykazów mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. 
Odp. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 5. 

 
33. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie 

technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja 
elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka 
drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym? 

Odp. Zamawiający informuje, że opis budynków razem z opisem stanu technicznego znajduje się w 
załączniku nr 3 do SIWZ. 

 
34. Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym? 

Odp. Zamawiający odsyła do załącznika nr 3 do SIWZ, gdzie został opisany stan techniczny 
budynków.   

 
35. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie przeznaczone do likwidacji, 

rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia? 
Odp. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia. 
Obiekt na Warszawskiej 18 będzie wyburzony pod budowę parkingu. 
 

36. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z  
ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób 
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
w szczególności: 

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 
Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr  3 do SIWZ wszystkie 



ubezpieczane budynki spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
określone obowiązującymi przepisami prawa. 

 
37. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo 
Budowlane? 

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe. Tak, obiekty budowlane są użytkowane  i użytkowane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

 
38. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 

przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez 
uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń 
warunkujących ich użytkowanie? 

Odp. Tak, Obiekty budowlane oraz instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom 
okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione 
podmioty. W protokołach z przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie. 

 
 

39. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia 
ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela. 
Odp. Zamawiający potwierdza i dodatkowo informuje, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ 
mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
40. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w odniesieniu 

do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. 
Odp. Zamawiający informuje, że wszystkie limity odpowiedzialności w odniesieniu do jednego i 
wszystkich zdarzeń odnoszą się do rocznego okresu ubezpieczenia. 

 
41. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia 

się wód gruntowych w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
42. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód spowodowanych w ubezpieczonym 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; z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który 
z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych 
warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją 
producenta sprzętu. 
Odp. Zamawiający potwierdza. 

 
43. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem 

szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.  
Odp. Zamawiający nie potwierdza powyższego. 

 
44. W przypadku braku zgody na wniosek powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli: 

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na 
wszystkie ryzyka na następujących warunkach:  



- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, 
odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części 
ubezpieczonego przedmiotu, 

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

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b). 
Tabela nr 1 

 
a) Oznaczenie lamp  
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)  

Zmniejszenie odszkodowania 

po okresie 
użytkowania 

miesięczny 
współczynnik 

 Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 

 Lampy laserowe (poza medycyną) 

 
6 miesięcy 

 
5,5 % 

 Lampy rentgenowskie-anodowe  - w szpitalach, 
oddziałach radiologicznych,  

 Lampy laserowe (w medycynie), 

 Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- 
(poza medycyną) 

 Lampy analizujące (poza medycyną) 

 Tyratrony (w medycynie) 

 
 
 
 
12 miesięcy 
 

 
 
 
 
3,0 % 
 

 Lampy kineskopowe (poza medycyną) 

 Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 

 
18 miesięcy 

 
2,5 % 

 Rentgeny-lampy anodowe przy częściach 
rentgenologicznych (w medycynie ) 

 Inne lampy projektowe (w medycynie) 

 Lampy pamięciowe (poza medycyną) 

 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

 
 
24 miesiące 

 
 
2,0 % 

 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) 

 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w 
medycynie) 

 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 

 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

 
 
 
24 miesiące 

 
 
 
1,5 % 

 
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy 
eksploatacji u poprzednich posiadaczy. 
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich  w 
tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną 
zgodnie z następującym schematem: 
                                                       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.” 
Odp. Zamawiający wprowadza do ubezpieczenia mienia proponowaną klauzulę. 
 

45. Prosimy o akceptację następujących zapisów: 
„1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do 
terapii dożylnej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej;  
2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do 
terapii dożylnej przy spełnieniu następujących warunków:  
a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania 
urządzenia w należytym stanie,  
b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest 
załamany w zgięciu,  
c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i 
mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;  
3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie 
ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten 
obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;  
4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej 
w umowie ubezpieczenia.” 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na poniższe zapisy: 
„1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do 
terapii dożylnej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej;  
2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do 
terapii dożylnej przy spełnieniu następujących warunków:  
a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania 
urządzenia w należytym stanie,  
b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest 
załamany w zgięciu,  
c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i 
mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania” 
 

46. W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się urządzenia do 
jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację następujących zapisów: 

„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:  
1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko 
wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;  
2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają 
zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;  
3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego 
rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim 
związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;  
4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez 
producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego 
oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, 
objętą ubezpieczeniem.” 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 



 
47. Klauzula kosztów ewakuacji – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 50.000 zł na jedno i 

na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 

 
48. Klauzula kosztów dodatkowych – prosimy o wykreślenie z treści klauzuli zapisu: „odtworzenia 

maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku 
trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem”. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 

 
49. Klauzula ubezpieczenia robót budowlano-remontowych – prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli 

robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na 
budowę. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
50. Prosimy o podanie wartości robót budowlano – remontowych planowanych w okresie 

ubezpieczenia. 
Odp. Zamawiający informuje, że wartość robót budowlano – remontowych wynosi: 24.735.00 
zł 
 

51. Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala  materiałów, cieczy i gazów 
palnych oraz sposobu ich przechowywania, 
Odp. Zamawiający odsyła do Załącznika nr 3 do SIWZ, gdzie znajduje się informacja o 
składowanych materiałach łatwopalnych/wybuchowych. 

 
52. Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, 

częstotliwość i ich ewidencja, zabezpieczenia antywłamaniowe, system dostępu, monitoring – 
zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu, 
Odp. Zamawiający informuje, że informacja na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w 
tym dotycząca ochrony znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ. 

 
53. Prosimy o informację jakich zdarzeń dotyczyły szkody z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 

Odp. Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 16, gdzie udzielił szczegółowych informacji 
o przyczynach szkód majątkowych. 

 
54. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie  w ubezpieczeniu sprzętu 

elektronicznego w zakresie all risks w wysokości:  
a) 10 000,00 zł w odniesieniu do tomografów komputerowych, urządzeń jądrowych rezonansu 
magnetycznego, akceleratorów ( o ile takie urządzenia są na wyposażeniu Szpitala), 
b) 1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałego sprzętu elektronicznego i medycznego, 
c) 1.000,00 zł w odniesieniu do pozostałych składników mienia zgłoszonego do ubezpieczenia,   

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 
 

55. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w 
szczególności w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, 
przedmiotu i zakresu ubezpieczenia. 
Odp. Zamawiający nie jest w stanie podać tak szczegółowych informacji. Zamawiający 
informuje, że w okresie ostatnich trzech lat posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
i mienia. 

 
56. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie  szkód wynikających z 

ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych po incydentach 
cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem oraz prosimy o zgodę na wprowadzenie 



poniższego zapisu: 
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. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis. Jednocześnie zamawiający potwierdza, że 
intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk 
cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych. 
 

57. Prosimy  o przesunięcie terminu składania ofert na 22.11.2019r. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 21.11.2019 do godziny 
14:15. Zmianie ulega termin otwarcia ofert na dzień  21.11.2019 godzina 14:30 

 
 
 

58. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 

publicznych, potwierdza iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko 

czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy 

zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta 

ubezpieczeniowego, który z uwagi na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 15 

grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie 

na podstawie umowy o pracę? 

Odp. Zamawiający z uwagi na fakt, iż świadczenie usług ubezpieczeniowych, w tym prace w zakresie 

obsługi polis i likwidacji szkód, mogą być świadczone poza umową o pracę również w oparciu o umowy 

agencyjne (cywilnoprawne), w przypadku gdy zamówienie będzie realizowane przez agenta 

ubezpieczeniowego na podstawie umowy agencyjnej odstępuje od wymogu określonego w SIWZ 

odnoszącego się do wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. 

 

59. 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. 



Odp. Zamawiający potwierdza i dodatkowo informuje, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ mają 
zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

60. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały 

zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie 

przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej 

wysokości niż limit określony w SIWZ). 

Odp. Zamawiający informuje, że limity odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i 
dewastacji będą miały zastosowanie w wysokości określonej w SIWZ nawet jeśli OWU wykonawcy nie 
przewidują limitu dla tych ryzyk. W pozostałym zakresie ubezpieczenia określonym w klauzulach 
dodatkowych wprowadzone w SIWZ limity będą miały zastosowanie do zawartej umowy, chyba że 
OWU Wykonawcy nie przewidują limitu - wtedy zastosowanie będą miały zapisy korzystniejsze dla 
Zamawiającego. 

 

61. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy 

(Zamawiającego i Wykonawcy). 

Odp. Zamawiający potwierdza. 

 

62. Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 22.11.2019 r. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 21.11.2019. 
 

Ubezpieczenie majątku 

63. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiś budynek? 

Odp. Zamawiający nie planuje takiego wyłączenia budynku. 
 

64. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: 

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 

negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W 

przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia 

Odp. Zamawiający nie jest w stanie podać tak szczegółowych informacji. Zamawiający informuje, że w 
okresie ostatnich trzech lat posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia. 

 

65. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia lub przeniesienie do katalogu klauzul 

fakultatywnych klauzul  

a) restytucji mienia 

b) szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów  

c) zabezpieczeń 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
66. W odniesieniu do klauzuli robót budowlano – remontowych prosimy o modyfikację klauzuli 

poprzez dodanie zapisu: „ Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie szkody 
powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, 
telekomunikacyjnych, itp. Jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim 
następstwem uszkodzenia takich instalacji”. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody 



 
67. W odniesieniu do klauzuli robót budowlano - remontowych prosimy o jej rozszerzenie o zapis: 

‘Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, pod warunkiem, że prace te:  
2) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie 
Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,  
3) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

68. Prosimy o rozszerzenie katalogu wyłączeń dla klauzuli katastrofy budowlanej o następujące: 
„ – szkody wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu 
wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,  
- powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach, ” 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
69. W odniesieniu do klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody prosimy o wprowadzenie następujących 

zapisów: „ – niniejsza klauzula dotyczy szkód, których szacowana wartość nie przekracza 5 000,00 
zł - Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela o 
konieczności natychmiastowej naprawy szkody” 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wprowadza limit w wysokości 
15.000,00 zł. 

 
70. W odniesieniu do klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych prosimy o wyłączenie z jej 

zakresu budynków/budowli, których wiek przekracza 50 lat. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

71. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków 

trwałych   

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

72. Wzór umowy -  prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących kar umownych. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

73. Dla ryzyka kradzieży z włamaniem dla Maszyny, urządzenia, wyposażenie, aparatura medyczna, 

środki obrotowe, mienie osób trzecich, mienie pacjentów, mienie pracownicze prosimy o 

obniżenie limitu odpowiedzialności do 250 000 zł 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

74. Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie - prosimy o zmniejszenie limitu do 250 000 zł 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

75. Klauzula awarii, błędu człowieka – prosimy o obniżenie limitu do 250 000 zł 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
-------------------------- 

powyższe zmiany powodują zmianę treści ogłoszenia 
zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert 

Termin składania ofert: 21.11.2019 do godziny 14:15 
Termin otwarcia ofert:  21.11.2019 godzina 14:30 

 


