Warszawa, dnia 19.06.2020 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.349/2020
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.
„Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej WarszawaUrsynów” (Nr sprawy SPZOZ.U.349/2020) wpłynęły zapytania do SIWZ.
Zapytanie nr 1 z dnia 10.06.2020r.
1/ podanie, czy i jakie inwestycje są planowane na kolejne 3 lata; Jaka będzie ich wartość́ ;
Odpowiedź: Obecnie w planach inwestycyjnych jest wykonanie rezerwowego źródła zasilania w wodę dla
szpitala przy ul. Kajakowe 12 (studnia). Koszt około 60.000,00zł
2/ określenie limitu dla klauzuli ubezpieczenia transportu;
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza limit dla transportu między lokalizacjami w wysokości 2.000.000,00 PLN na środek
transportu i nie więcej niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
rozliczeniowym /polisowym.
Zmiany do SIWZ
Treść klauzuli transportu w załączniku A10 ulega zmianie na:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy, strony uzgodniły, że:
zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie powstałe w trakcie jego przenoszenia, przewożenia lub transportu w
miejscu prowadzenia działalności w tym także szkody spowodowane wypadkiem środka transportu, za
pomocą którego mienie było przewożone.
Limit dla szkód spowodowanych transportem między lokalizacjami wynosi 2.000.000,00 PLN i nie więcej niż
2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym /polisowym.
3/ podanie, czy w ramach SU środków obrotowych czy innej grupy mienia zamawiający zgłasza do
ubezpieczenia krew;
Odpowiedź: W ramach SU środków obrotowych czy innej grupy mienia zamawiający nie zgłasza do
ubezpieczenia krwi.
4/ podanie, czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/ użytkowania / pustostany? Jeśli tak,
proszę o wskazanie, które to budynki? Jakie plany ma Zamawiający wobec budynków wyłączonych z
eksploatacji?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada w swych zasobach pustostanów.
5/ podanie, jaka jest średnia i maksymalna długość́ pobytu pacjenta na oddziale
Odpowiedź: Wg zestawienia średnich czasów pobytu z HIS 0 dni 7 godzin 0 minut, maksymalna długość
pobytu wg HIS 1 dzień 20 godzin 0 minut (ICD-10: K80.1 kamica pęcherzyka żółciowego z innym
zapaleniem).

6/ podanie, jakie zabiegi są̨ najczęściej wykonywane na oddziałach
Odpowiedź:
- Chirurgia ogólna: cholecystectomia laparoskopowa, operacja żylaków kończyn dolnych, plastyka
przepukliny pachwinowej, pępkowej, udowej, brzusznej, wycięcie torbieli włosowatej;
- Ortopedia: artroskopia stawu kolanowego, operacja zespołu cieśni kanału nadgarstka, operacja palców
strzelających ręki lewej i prawej, operacje przykurczu Dupuytrena;
- Okulistyka: operacja zaćmy, wycięcie zmian z powieki oka;
- Chirurgia onkologiczna: wycięcie zmian skórnych z plastyką skóry i tkanki podskórnej
- Endoskopia: gastroskopia i kolonoskopia z polipektomią.
7/ podanie informacje czy podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa :
a) czy zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem - proszę̨ opisać́ w jaki sposób
Odpowiedź:
1. Ustalenie w punkcie przyjęć pacjentów odległości między pracownikami, aby zachować bezpieczeństwo
pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (minimum 1,5 m).
2. Ustalenie zmian w harmonogramie pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników
przebywających w danym momencie na terenie gabinetu, stosownie do możliwości.
3. Zalecenie zmniejszenia liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów
(pokój socjalny, szatnia), aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu
społecznego min. 2 m.
4. Wyposażenie personelu gabinetów w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, rękawiczki
oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie
potrzeby.
5. Zalecenia dla personelu medycznego bezwzględnego zastosowania się w trakcie wykonywania
obowiązków pracowniczych:
• Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
• Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania
obowiązków.
• Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
• Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy
umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
• Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
• Nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
• Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym
dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i
myszka, włączniki świateł czy biurka.
• Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się pacjenci (klamki
drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł i leżanek).
6. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
7. Procedury wykonywane w obiekcie w obrębie Izby Przyjęć:
- Przed wykonaniem badanie/zabiegu wywiad telefoniczny w celu oceny występowania u danej osoby
objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę (w tym celu wykorzystanie ankiety kwalifikacyjnej dla
pacjenta).
- Ograniczenie do minimum udziału osób towarzyszących pacjentom poza uzasadnionymi przypadkami (np.
osoby nieletnie, niepełnosprawne), decyzję podejmuje lekarz/pielęgniarka w Izbie Przyjęć. Osoba
towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent.
- Harmonogram przyjęć pacjentów ustalony w sposób, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w
poczekalni oraz w miarę możliwości unikać mieszania się pracowników w przypadku pracy zmianowej.
Utrzymanie co najmniej 2m odległości między pacjentami.
- Ograniczenie poruszania się pacjentów po przychodni/gabinetach w celu minimalizacji kontaktów.
- Każdy pacjent przy wejściu do przychodni dezynfekuje lub myje ręce i dokonywany jest pomiar
temperatury.
- Każdy pacjent używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Pacjent zgłasza się do punktu przyjęć o wyznaczonej godzinie wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.
8. Procedury w trakcie pobytu diagnostycznego lub leczniczego w szpitalu.

- W stosunku do pacjentów obowiązkowe noszenie maseczek przez pacjentów.
- Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.
- W stosunku do pracowników gabinetów obowiązkowe noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic.
9. Procedury wykonywane po zabiegach/wizytach w gabinetach:
- Po wykonaniu zabiegów dezynfekcja stanowiska chorego w pokoju pobytowym (wszystkich przedmiotów z
którymi pacjent miał kontakt w trakcie pobytu) wg Instrukcji.
b) czy podmiot posiada niezbędną ilość́ sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników
Odpowiedź: Zamawiający posiada niezbędną ilość sprzętu i ŚOI dla pracowników
c) czy jest wdrożona procedura postepowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym
koronawierusem - proszę̨ opisać́
Odpowiedź: Tak, jest wdrożona instrukcja postępowania w przypadku stwierdzenia dodatniego wyniku
badania metodą RT-PCR na obecność RNA wirusa SARS-CoV-2 u pracownika lub pacjenta.
d) czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę̨ - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirus, czy ma
robiony pomiar temperatury - proszę̨ opisać́ ( można załączyć́ ankietę̨)
Odpowiedź: Przyjmowany pacjent w śluzie wejściowej do Izby Przyjęć ma wykonywany pomiar temperatury.
W pomieszczeniu przyjęć wypełnia ankietę kwalifikacyjną – druki w załączeniu.
e) czy jest odrębna izba przyjęć́ dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem
Odpowiedź: W obrębie Izby Przyjęć wydzielono pomieszczenia izolacyjne dla pacjentów podejrzanych o
zakażenie koronawirusem
f) czy Szpital posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie
koronawieusem
Odpowiedź: W oddziale Chirurgii Jednego Dnia wydzielona sala pobytowa (izolatka) dla chorego z
podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2
8/ podanie, ile jest potwierdzonych zakażeń́ koronawierusem stwierdzono w Szpitalu wśród pacjentów.
Odpowiedź: Nie stwierdzono.
9/ podanie, ile jest potwierdzonych zakażeń́ koronawierusem stwierdzono w Szpitalu wśród personelu.
Odpowiedź: Nie stwierdzono.
10/ podanie, czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa.
Odpowiedź: nie zdarzył się zgon z etiologią SARS-Cov-2 (jednostka nie udziela świadczeń diagnostycznych
ani leczniczych w związku z SARS-Cov-2).
11/ usuniecie klauzuli reprezentantów z ubezpieczeniu OC;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
12/ potwierdzenie, iż̇ wyłączenia, które są̨ zamieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczeń́ , a nie zostały
włączone zapisami SIWZ, będą̨ miały zastosowanie;
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres opisany w SIWZ jako wymagany jest zakresem minimalnym.
W odniesieniu do kwestii, które nie zostały uregulowane zapisami SIWZ i zapisami oferty Wykonawcy, będą
miały zastosowanie zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).
Jeśli w OWU znajdują się uregulowania z których wynika, że zakres ochrony jest szerszy od proponowanego
w SIWZ to zostanie on włączony automatycznie do ochrony. Zapisy OWU z których wynika, iż zakres
ubezpieczenia jest węższy niż wynikający z SIWZ nie będą mieć zastosowania. Ponadto Zamawiający
zastrzega, że w sytuacji, gdy OWU Wykonawcy zawierają wyłączenia ochrony dotyczące jakiegokolwiek
przedmiotu ubezpieczenia wymienionego w OPZ oraz załącznikach od A1 do A6, nie będą one mieć
zastosowania.

Zapytanie nr 2 z dnia 10.06.2020r.
1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 03.07.2020 r. do godz. 11:00
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ochrony szkód
polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka (zakres AR i EEI).
W przypadku jednak objęcia zakresem ochrony szkód polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w

wyniku działalności człowieka, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
3. Prosimy o wyjaśnienie jakiego limitu odpowiedzialności na ewakuację personelu i osób trzecich na
skutek ubezpieczonych zdarzeń oczekuje Zamawiający – zapis na stronie 8 Opisu przedmiotu zamówienia?
O jakie koszty ewakuacji chodzi?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż koszty ewakuacji personelu i osób trzecich na skutek
ubezpieczonych zdarzeń pokrywane są w ramach limitu łącznego w wysokości 500.000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym, określonego dla dodatkowych kosztów.
Zamawiający z tytułu tych kosztów wprowadza limit 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie rozliczeniowym/polisowym.
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane m.in. z :
- transportem osób,
- pobytem ewakuowanych osób w zastępczych placówkach
- dozorem przez wyspecjalizowane podmioty.
ZMIANY DO SIWZ
W załączniku nr 6- Opis przedmiotu ubezpieczenia, w pkt.2- Dodatkowe koszty, sekcji I-Ubezpieczenie
mienia od wszystkich ryzyk (AR) zadania II- Ubezpieczenie mienia wprowadza się zmianę :
Poniesione na ewakuację personelu i osób trzecich na skutek ubezpieczonych zdarzeń.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad
sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione na ewakuację personelu i osób
trzecich na skutek ubezpieczonych zdarzeń.
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane m.in. z :
- transportem osób,
- pobytem ewakuowanych osób w zastępczych placówkach,
- dozorem przez wyspecjalizowane podmioty.
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości
200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/ polisowym.
4. Prosimy o informację, czy w wykazanych przeglądach w Załączniku A8 - WYKAZ
PRZEPROWADZONYCH PRZEGLĄDÓW zostały wykazane jakiekolwiek usterki i zalecenia do realizacji?
Jeżeli tak, to jakie i czy zostały zrealizowane przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak, zostały wykazane usterki. Są to drobne usterki niezagrażające bieżącej eksploatacji. Z
reguły są to drobne naprawy pokrycia dachu, czy kominów. Naprawy są wykonywane na bieżąco po
otrzymaniu protokołu.
5. Prosimy o informację na jaki dzień została przygotowana szkodowość z lat 2016-2017?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż TUIR ALLIANZ POLSKA S.A. przedstawił szkodowość na dzień
02.06.2020 r., natomiast w zaświadczeniu PZU i TU INTER POLSKA S.A. brak takiego określenia. Zgodnie z
dokumentem PZU wystawił zaświadczenie w dniu 01.04.2020 r., T.U. INTER POLSKA S.A. – 31.03.2020 r.
6. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla Klauzuli składowania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zamawiający wprowadza limit w wysokości
200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym /polisowym.
ZMIANY DO SIWZ:
Treść klauzuli składowania w załączniku A10 ulega zmianie na:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy, strony uzgodniły, że:
W przypadku szkód powstałych wskutek zalania Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie
składowane na podłodze, w tym także wskutek zalania od podłoża w pomieszczeniach znajdujących się na
poziomie lub poniżej poziomu gruntu, jeśli mienie składowane było na podłodze lub na wysokości niższej
aniżeli wynika to z ogólnych warunków ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym /
polisowym. Limit stosuje się o ile sposób składowania miał wpływ przyczynowo-skutkowy na powstanie lub
zwiększenie szkody, a nie stosuje się dla szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry.

7. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego dla Klauzuli transportu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż udzielił informacji dotyczącej limitu jako odpowiedź na pytanie nr 2 z
dnia 10.06.2020 r.
8. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli transportu i dodania zapisu:
„1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody:
a) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z
obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku , jak również wskutek obciążenia środka
transportu ponad dopuszczalną ładowność;
b) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub użycia pozostawania pod wpływem
środka odurzającego osoby kierującej środkiem transportu lub użycia
przez tę osobę środków
farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
c) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
d) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego
w nim mienia;
e) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
f) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe”
2. „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za transport:
1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki
2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną treść. Wyraża zgodę na wprowadzenie
zapisu:
Przy czym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody w transporcie między lokalizacjami:
a) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, opakowania niezgodnego ze zwyczajami bądź jego
braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
b) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub użycia pozostawania pod wpływem
środka odurzającego osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków
farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
c) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za transport:
1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki
2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym
Zmiany do SIWZ:
Treść klauzuli transportu w załączniku A10 ulega zmianie na:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy, strony uzgodniły, że:
zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie powstałe w trakcie jego przenoszenia, przewożenia lub transportu w
miejscu prowadzenia działalności w tym także szkody spowodowane wypadkiem środka transportu, za
pomocą którego mienie było przewożone.
Przy czym, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody w transporcie między lokalizacjami:
a) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, opakowania niezgodnego ze zwyczajami bądź jego
braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
b) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub użycia pozostawania pod wpływem
środka odurzającego osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków
farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
c) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za transport:
1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki
2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym
Limit dla szkód spowodowanych transportem między lokalizacjami wynosi 2.000.000,00 PLN i nie więcej niż
2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym /polisowym.
9. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli szkód w towarach przechowywanych w
urządzeniach chłodniczych i dodania zapisu:
„Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są :
1) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą
chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów*,

2) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z
opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,
3) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad
wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
4) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania,
uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej
temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w
ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
5) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
6) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach
klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów, powstałe w okresie pierwszych dwóch
godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego /
klimatyzacyjnego.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną treść. Wyraża zgodę na dopisanie do treści
klauzuli wyłączeń:
1) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
2) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania,
uszkodzonego opakowania.
ZMIANY DO SIWZ:
W załączniku A10 -Treść klauzul obligatoryjnych, treść klauzuli szkód w towarach przechowywanych w
urządzeniach chłodniczych ulega zmianie na :
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy, strony uzgodniły, że:
zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody polegające na zniszczeniu/uszkodzeniu
m.in.: szczepionek, leków, krwi (będących środkami obrotowymi lub mieniem osób trzecich) oraz produktów
leczniczych i wyrobów medycznych, przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych
spowodowane ich rozmrożeniem lub niedotrzymaniem wymaganej temperatury przechowywania, będące
bezpośrednim wynikiem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu
chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę.
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są:
1) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
2) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania,
uszkodzonego opakowania.
Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym/
polisowym.
Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w
urządzeniu chłodniczym bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody na podstawie faktur.
10. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli ubezpieczenia szkód powstałych w
wyniku przepięcia i dodania zapisu:
„W/w zdarzenia losowe zostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do
zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki,
ochronniki, warystory, filtry). „
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
11. Prosimy o informację czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa,
przebudowa obiektów istniejących lub nowych?
Odpowiedź: Obecnie w planach inwestycyjnych jest wykonanie rezerwowego źródła zasilania w wodę dla
szpitala przy ul. Kajakowe 12 (studnia). Koszt około 60.000,00zł
12. Prosimy o informację kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego – personel Zamawiającego
czy profesjonalna firma zewnętrzna?
Odpowiedź: Konserwacją sprzętu elektronicznego zajmują się zarówno pracownicy Zamawiającego jak
również profesjonalne firmy zewnętrzne. Jest to uzależnione od złożoności prac jakie należy wykonać i
zaleceń producenta.
13. Prosimy o informację czy i w jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwprzepięciowe został wyposażony
sprzęt elektroniczny ( w tym medyczny)?
Odpowiedź: Stosowane są listwy przeciwprzepięciowe.

14. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie
budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Tak potwierdzamy.
15. Czy zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią / podtopieniami /
podniesieniem się wód gruntowych po 1996r.? Jeżeli tak, prosimy o podanie wysokości wypłaconych
odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia. Jakie działania
prewencyjne Zamawiającego podjął po takich szkodach w celu ich uniknięcia w przyszłości?
Odpowiedź: Ubezpieczone mienie nie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią, podtopieniami,
podniesieniem wód gruntowych po 1996 r., nie wystąpiły z tego tytułu żadne szkody.
16. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost
włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres opisany w SIWZ jako wymagany jest zakresem minimalnym.
W odniesieniu do kwestii, które nie zostały uregulowane zapisami SIWZ i zapisami oferty Wykonawcy, będą
miały zastosowanie zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).
Jeśli w OWU znajdują się uregulowania z których wynika, że zakres ochrony jest szerszy od proponowanego
w SIWZ to zostanie on włączony automatycznie do ochrony. Zapisy OWU z których wynika, iż zakres
ubezpieczenia jest węższy niż wynikający z SIWZ nie będą mieć zastosowania.
Ponadto Zamawiający zastrzega, że w sytuacji, gdy OWU Wykonawcy zawierają wyłączenia ochrony
dotyczące jakiegokolwiek przedmiotu ubezpieczenia wymienionego w OPZ oraz załącznikach od A1 do A6,
nie będą one mieć zastosowania.
17. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli aktów terrorystycznych i dodania zapisu:
„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie
substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem
elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa
komputerowego.”
Odpowiedź: Zamawiający wskazał klauzulę aktów terrorystycznych jako klauzulę dodatkową fakultatywną.
Brak akceptacji klauzuli w treści wynikającej z załącznika A11, skutkować będzie nieprzyznaniem punktów
wynikających z kryterium dodatkowego – fakultatywnego.
18. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli dewastacji / wandalizmu i dodania
zapisu:
„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za
szkody powstałe:
1) w bezpośrednim związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, objętego zakresem ubezpieczenia, bądź
prowadzoną akcją gaśniczą lub ratowniczą,
2) w:
- mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej,
eksponatów muzealnych, a także wszelkiego rodzaju: dzieł sztuki, antyków, futer, biżuterii oraz akt,
dokumentów, rękopisów, wzorów, prototypów, modeli poglądowych,
- szybach i innych przedmiotach podlegających ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
- pojazdach mechanicznych, chyba że stanowią fabrycznie nowe środki obrotowe Ubezpieczającego lub
mienie osób trzecich.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną treść. Zamawiający wyraża zgodę na
wyłączenie odpowiedzialności w:
- mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej,
eksponatów muzealnych, a także wszelkiego rodzaju: dzieł sztuki, antyków, futer, biżuterii, rękopisów,
wzorów, prototypów, modeli poglądowych,
- pojazdach mechanicznych, chyba że stanowią fabrycznie nowe środki obrotowe Ubezpieczającego lub
mienie osób trzecich.
ZMIANY DO SIWZ:
W załączniku A10 -Treść klauzul obligatoryjnych, treść klauzuli dewastacji/ wandalizmu ulega zmianie na:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy, strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu nie

związanego z kradzieżą z włamaniem, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.
Limit odpowiedzialności: 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
rozliczeniowym/ polisowym.
Sublimit odpowiedzialności dla szkód związanych z pomalowaniem w tym graffiti – 3.000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w:
- mieniu o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym lub przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej,
eksponatów muzealnych, a także wszelkiego rodzaju: dzieł sztuki, antyków, futer, biżuterii, rękopisów,
wzorów, prototypów, modeli poglądowych,
- pojazdach mechanicznych, chyba że stanowią fabrycznie nowe środki obrotowe Ubezpieczającego lub
mienie osób trzecich.

