Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę usługi w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dla
Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. NZOZ szpital powiatowy w Wieruszowie
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na
usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dla Powiatowego Centrum
Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie - nr sprawy : 1/2011/PCM udzielmy
odpowiedzi na pytania. Odpowiedź na kaŜde pytanie jest umieszczona bezpośrednio pod tym pytaniem.
Uwaga nazwy oferentów składających zapytanie do SIWZ zawarte w pytaniach zostały usunięte i w to
miejsce zostało wpisane określenie: ubezpieczyciel. Zamawiający dopuszcza wpisanie w teść klauzul i inne
miejsca określające przedmiot zamówienia nazwy oferenta, którego oferta zostanie wybrana.

Pytanie 1.
W odniesieniu do informacji na temat konstrukcji budynków zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Informacje o Zamawiającym, bardzo prosimy o informację dotyczącą budynków posiadających w konstrukcji
elementy drewniane : czy elementy drewniane są połączone z innymi materiałami, jeśli tak to z jakimi, czy
elementy drewniane są zaimpregnowane środkami ogniochronnymi oraz, czy jest prowadzona działalność
gastronomiczna w tych budynkach. Dodatkowo w odniesieniu do budynków posiadających elementy
drewniane prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia;
Odpowiedź na pytanie 1.
Stara część Szpitala o pow. zabudowy 320 m² posiada elementy drewniane. Jest to budynek wybudowany
przed 1939 rokiem. Remont kapitalny przeprowadzono w latach 60- tych. Budynek 3 – kondygnacyjny z
poddaszem nieuŜytkowym, częściowo podpiwniczonym. Wykonany z cegły ceramicznej, pełnej na zaprawie
wapiennej i cementowo – wapiennej o więźbie dachowej drewnianej na deskowaniu, kryty papą
termozgrzewalną. Nad piwnicą strop na belkach stalowych. Stropy kondygnacji – częściowo drewniane z
podpiwniczeniem deskowym plus tynk na trzcinie oraz Klejna nad węzłami sanitarnymi I i II piętra i salą
RTG. Do budynku dobudowano dwa skrzydła trzykondygnacyjne w konstrukcji tradycyjnej i ściany
zewnętrzne z gazobetonu, stropy Kleina.
Elementy drewniane są zabezpieczone środkami ognioochronnymi. Działalność gastronomiczna w tym
budynku nie jest prowadzona.
Pytanie 2
W odniesieniu do informacji na temat konstrukcji budynków zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Informacje o Zamawiającym, bardzo prosimy o informację dotyczącą konstrukcji więźby dachowej budynków
zgłaszanych do ubezpieczenia;
Odpowiedź na pytanie 2.
Więźba dachowa na ww. budynku drewniana.
Pytanie 3.
W odniesieniu do informacji na temat budynków zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Informacje o
Zamawiającym, bardzo prosimy o informację dotyczącą stanu technicznego budynków zgłaszanych do
ubezpieczenia, roku budowy oraz przeprowadzonych remontach (kiedy, co obejmowały);
Odpowiedź na pytanie 3.
Stan budynków bardzo dobry i dobry. Stara część budynku z przed 1939r. Remont kapitalny w latach 60 –
tych. Nowy Szpital rozbudowano w latach 1980-1987. Termodemornizację budynku przeprowadzono w
latach 2002-2003. (Ocieplenie ścian, wymiana stolarki.
Dodatkowo na bieŜąco przeprowadzane są remonty budynków.
Pytanie 4.
Prosimy o informacje, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na lustrację ryzyka jeśli tak to prosimy wskazanie
dogodnego dla Państwa terminu;
Odpowiedź na pytanie 4.
Zamawiający proponuje zainteresowanym oferentom moŜliwość przeprwoadzenia lustracji w dniu
18.08.2011. - prosimy uzgodnić telefonicznie godzinę.

Pytanie 5.
W odniesieniu do informacji na temat warunków ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia, prosimy o informację kto zgodnie z umową dzierŜawy mienia jest uprawiony
do otrzymania odszkodowania;
Odpowiedź na pytanie 5.
UpowaŜnionym do odszkodowania zgodnie z zapisami SIWZ jest Powiatowe Centrum Zdrowia – środki
trwałe są w ewidencji PCM.
Pytanie 6.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zapisu
…skaŜenie i zanieczyszczenie mienia na skaŜenie i zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku
zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia,
Odpowiedź na pytanie 6.
W przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1 Zamawiający zmienia zapis: …skaŜenie i zanieczyszczenie
mienia na: skaŜenie i zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych
umową ubezpieczenia,
Pytanie 7.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zapisu
…uderzenie pioruna na bezpośrednie uderzenie pioruna,
Odpowiedź na pytanie 7.
W przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1
bezpośrednie uderzenie pioruna.

Zamawiający zmienia zapis: uderzenie pioruna na:

Pytanie 8.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zapisu …
pośrednie lub bezpośrednie uderzenie pojazdu drogowego … na bezpośrednie uderzenie pojazdu
drogowego;
Odpowiedź na pytanie 8.
W przedmiocie zamówienia w załączniku nr 1 Zamawiający zmienia zapis: pośrednie lub bezpośrednie
uderzenie pojazdu drogowego … na bezpośrednie uderzenie pojazdu drogowego;
Pytanie 9.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy do treści następujących klauzul/warunków
dotyczących ubezpieczenia:
o Klauzula dewastacji/wandalizmu
o Katastrofa budowlana
o Ryzyko szkód wodociągowych
o Ryzyko śniegu/lodu
o Uderzenie pojazdu
mają zastosowanie zapisy określające warunki, jakie muszą spełnić oferty w odniesieniu do zakresu
ubezpieczenia;
Odpowiedź na pytanie 9.
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe oferty muszą spełniać wszystkie warunki opisane w przedmiocie ubezpieczenia.
Pytanie 10.
W odniesieniu do Klauzuli dewastacji/wandalizmu zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zastąpienie klauzuli
dewastacji wskazanej w SIWZ następującą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje
ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uwaŜa się

rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres
dłuŜszy niŜ 30 dni.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z
podlimitem: 5 000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti);
Odpowiedź na pytanie 10.
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zastępuje dotychczasową treść
klauzuli dewastacji wskazanej w SIWZ na następującą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje
ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uwaŜa się
rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres
dłuŜszy niŜ 30 dni.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z
podlimitem: 5 000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti);
Pytanie 11.
W odniesieniu do informacji na temat zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych budynków zamieszczonych w
Załączniku nr 1 do SIWZ SIWZ Informacje o Zamawiającym prosimy o informację, czy zamki są
wielozastawkowe;
Odpowiedź na pytanie 11.
Zamawiający potwierdza, Ŝe w informacjach na temat zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych budynków
zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie Informacje o Zamawiającym opisane zamki są
wielozastawkowe;
Pytanie 12.
W odniesieniu do Klauzuli katastrofy budowlanej zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zastąpienie klauzuli katastrofy
budowlanej wskazanej w SIWZ następującą;
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ochroną ubezpieczeniową
objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne,
niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezaleŜnie od przyczyny
pierwotnej.
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych
warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w
obiektach:
- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do uŜytkowania
- uŜytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Limit odpowiedzialności: 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niŜ 1000 zł
Odpowiedź na pytanie 12.
W odniesieniu do Klauzuli katastrofy budowlanej zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia Zamawiający zastępuje dotychczasową treść klauzuli katastrofy budowlanej wskazanej w SIWZ
na następującą;
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ochroną ubezpieczeniową
objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne,
niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezaleŜnie od przyczyny
pierwotnej.
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych
warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w
obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat – nie dotyczy budynków w których w okresie ostatnich 50 lat został
przeprowadzony remont generalny.
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do uŜytkowania
- uŜytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Limit odpowiedzialności: 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna : 1000 zł

Pytanie 13.
W odniesieniu do Klauzuli terroryzmu zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zastąpienie klauzuli terroryzmu
wskazanej w SIWZ następującą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe do zakresu ochrony
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych
objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi
zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację Ŝycia publicznego dla osiągnięcia określonych
skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie
substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak równieŜ wszelkie szkody spowodowane
atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek
formy wirusa komputerowego.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000 zł
Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niŜ 5 000 zł
Odpowiedź na pytanie 13.
W odniesieniu do Klauzuli terroryzmu zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia Zamawiający zastępuje dotychczasową treść klauzuli terroryzmu wskazanej w SIWZ na
następującą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe do zakresu ochrony
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych
objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi
zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację Ŝycia publicznego dla osiągnięcia określonych
skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie
substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak równieŜ wszelkie szkody spowodowane
atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek
formy wirusa komputerowego.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000 zł
Franszyza redukcyjna : 5 000 zł

Pytanie 14.
W odniesieniu do Klauzuli kosztów ewakuacji zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zastąpienie klauzuli kosztów
ewakuacji wskazanej w SIWZ następującą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe pod warunkiem
rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia
aktów terroryzmu”, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów
oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagroŜenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww.
Klauzuli, pod warunkiem, iŜ niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uwaŜa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :
transportem pacjentów,
transportem sprzętu medycznego,
magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności
ewakuacyjnych,
dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od
momentu zakwaterowania, z zastrzeŜeniem iŜ koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą
przekroczyć 100 zł za dobę.
Ubezpieczyciel pokrywa powyŜsze koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona
została na polecenie Policji, StraŜy PoŜarnej lub StraŜy Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem
lub w obecności ww. słuŜb.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi
30 000 zł
Odpowiedź na pytanie 14.
W odniesieniu do Klauzuli kosztów ewakuacji zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia Zamawiający zastępuje dotychczasową treść klauzuli kosztów ewakuacji wskazanej w SIWZ na
następującą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe pod warunkiem
rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia
aktów terroryzmu”, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów
oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagroŜenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww.
Klauzuli, pod warunkiem, iŜ niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.
Za koszty ewakuacji uwaŜa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :
transportem pacjentów,
transportem sprzętu medycznego,
magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności
ewakuacyjnych,
dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od
momentu zakwaterowania, z zastrzeŜeniem iŜ koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą
przekroczyć 100 zł za dobę.
Ubezpieczyciel pokrywa powyŜsze koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona
została na polecenie Policji, StraŜy PoŜarnej lub StraŜy Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem
lub w obecności ww. słuŜb.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi
30 000 zł
Pytanie 15.
W odniesieniu do Klauzuli przeniesienia mienia zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zastąpienie klauzuli przeniesienia
mienia wskazanej w SIWZ następującą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu równieŜ w przypadku jego
przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód
powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontaŜowych/
budowlano-montaŜowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub
Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy
ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.
Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500 000
zł.
Odpowiedź na pytanie 15.

W odniesieniu do Klauzuli przeniesienia mienia zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia Zamawiający zastępuje dotychczasową treść klauzuli przeniesienia mienia wskazanej w SIWZ
na następującą:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu równieŜ w przypadku jego
przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód
powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontaŜowych/
budowlano-montaŜowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub
Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy
ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.
Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500 000
zł.
Pytanie 16.
W odniesieniu do zapisów dotyczących składowania mienia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zastąpienie w/w
zapisu następującym:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w przypadku szkód
powstałych w wyniku zalania od podłoŜa, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność takŜe za mienie
składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do
mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub
właściwości.
Odpowiedź na pytanie 16.
W odniesieniu do zapisów dotyczących składowania mienia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu Zamawiający zastępuje dotychczasowy zapis następującym:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w przypadku szkód
powstałych w wyniku zalania od podłoŜa, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność takŜe za mienie
składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do
mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub
właściwości.
Pytanie 17.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę wyłączenie z zakresu
ubezpieczenia następujących ryzyk/zapisów:
o

Szkody spowodowane przez linie napowietrzne, słupy, budynki i budowle będące własnością
ubezpieczającego jak i drzewa znajdujące się na terenie PCM polegające na ich
przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu. Limit: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
wyczerpywany

o

szkody spowodowane przez mróz i pęknięcie ułoŜonych na zewnątrz budynku – rur
doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, albo teŜ pomp
klimatyzacyjnych, pomp cieplnych lub ogrzewania solarnego, - rur odprowadzania wody.

o

ubezpieczeniem ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem
oddziaływania cięŜaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i szkody będące
następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone
mienie w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na
skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach. W tym obejmuje szkody, które
spowodowały uszkodzenie lub zniszczenie elementów budynku ( pokrycie dachu, obróbki
blacharskie, rynny, drabinki, instalacje odgromowe,itp.) równieŜ w sytuacji kiedy nie zostały
naruszone i uszkodzone elementy konstrukcyjne budynku. Dla ryzyka zalania mienia na
skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach ustala się limit w wysokości
100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyczerpywany.

Odpowiedź na pytanie 17.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wyłączenie z zakresu ubezpieczenia następujące ryzyka/zapisy:
o Szkody spowodowane przez linie napowietrzne, słupy, budynki i budowle będące własnością
ubezpieczającego jak i drzewa znajdujące się na terenie PCM polegające na ich
przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu. Limit: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
wyczerpywany
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyk/zapisów
o szkody spowodowane przez mróz i pęknięcie ułoŜonych na zewnątrz budynku – rur
doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, albo teŜ pomp
klimatyzacyjnych, pomp cieplnych lub ogrzewania solarnego, - rur odprowadzania wody.
o

ubezpieczeniem ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem
oddziaływania cięŜaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i szkody będące
następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone
mienie w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na
skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach. W tym obejmuje szkody, które
spowodowały uszkodzenie lub zniszczenie elementów budynku ( pokrycie dachu, obróbki
blacharskie, rynny, drabinki, instalacje odgromowe,itp.) równieŜ w sytuacji kiedy nie zostały
naruszone i uszkodzone elementy konstrukcyjne budynku. Dla ryzyka zalania mienia na
skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach ustala się limit w wysokości
100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyczerpywany.

Pytanie 18
W odniesieniu do zapisów dotyczących płatności składki zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia prosimy o informację, które zapisy mają obowiązywać – płatności składki czy
klauzuli prolongacyjnej
Odpowiedź na pytanie 18.
W odniesieniu do zapisów dotyczących płatności składki zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje Ŝe obowiązują zapisy płatności składki i klauzuli
prolongacyjnej. Jednocześnie zmienia treść klauzuli prolongacyjnej na:
Ustala się, Ŝe brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki w terminie przewidzianym w umowie
ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej i nie moŜe być podstawą do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W
sytuacji braku opłaty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie
dodatkowy, co najmniej 7 dniowy, termin do zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty w
wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel moŜe odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym.
Pytanie 19.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę wyłączenie z zakresu
ubezpieczenia Klauzuli zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciwkradzieŜowych.
Odpowiedź na pytanie 19.
Ze względu na charakter prowadzonej działalności Zamawiający nie wyraŜa zgody na wyłączenie z zakresu
ubezpieczenia Klauzuli zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciwkradzieŜowych. Jednoczesnie
potwierdza, Ŝe zabezpieczenia przeciwpoŜarowe są zgodne z wymogami ochrony p.poŜ.
Pytanie 20.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wyłączenie z
zakresu ubezpieczenia Klauzuli braku części zamiennych
Odpowiedź na pytanie 20
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli braku części zamiennych
Pytanie 21.
Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi Aptekę - zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia informacje o Zamawiającym jest informacja, iŜ ZOZ nie posiada apteki
natomiast w przedmiocie ubezpieczenia są wskazane środki obrotowe apteki

Odpowiedź na pytanie 21.
Zamawiający nie prowadzi apteki. W szpitalu jest dział farmacji szpitalnej. Zamawiający zmienia zapis:
IV. Środki obrotowe ( apteka, oddziały) na zapis: IV. Środki obrotowe ( dział farmacji szpitalnej, oddziały) .
Pytanie 22.
Prosimy o wskazanie wartości niskocennych składników majątku wg ceny nabycia identycznego lub
najbardziej zbliŜonego parametrami technicznymi mienia i zgodę na ubezpieczenie według tej wartości
Odpowiedź na pytanie 22.
Wykaz ubezpieczonego mienia w tym mienia niskocennego wraz z wartościami podany jest w załączniku nr
6 do SIWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących ubezpieczenia tego mienia.
Pytanie 23.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i wandalizmu
prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy integralnej 200 zł równieŜ dla
mienia osób trzecich
Odpowiedź na pytanie 23.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i wandalizmu
Zamawiający wprowadza franszyzę integralną 200 zł równieŜ dla mienia osób trzecich
Pytanie 24.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wykaz
sprzętu medycznego oraz wykazu elektronicznego sprzętu niemedycznego
Odpowiedź na pytanie 24.
Wykaz ubezpieczonego mienia w tym sprzętu elektronicznego wraz z wartościami podany jest w załączniku
nr 6 do SIWZ.
Pytanie 25.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o
informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie do zakresu Klauzuli ubezpieczenia sprzętu
przenośnego w treści:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie
przenośnym (równieŜ w telefonach komórkowych) uŜytkowanym do celów słuŜbowych poza
miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieŜy z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu ubezpieczyciel
odpowiada tylko wtedy gdy:
pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące
zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
kradzieŜ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie
stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeŜonym lub
w zamkniętym garaŜu),
sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagaŜniku.
W kaŜdym przypadku utraty sprzętu (w tym równieŜ telefonów ) w wyniku kradzieŜy z włamaniem lub
rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy
jednak od ustalonego w polisie.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek
niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.
Odpowiedź na pytanie 25.

W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający
wprowadzenie do zakresu Klauzulę ubezpieczenia sprzętu przenośnego o treści:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie
przenośnym (równieŜ w telefonach komórkowych) uŜytkowanym do celów słuŜbowych poza
miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieŜy z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu ubezpieczyciel
odpowiada tylko wtedy gdy:
pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące
zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
kradzieŜ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie
stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeŜonym lub
w zamkniętym garaŜu oraz gdy pojazd specjalny był w trakcie wyjazdu interwencyjnego),
W kaŜdym przypadku utraty sprzętu (w tym równieŜ telefonów ) w wyniku kradzieŜy z włamaniem lub
rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 5% wartości szkody, nie mniejszy jednak
niŜ 500 zł.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek
niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.
Pytanie 26.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o
informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie do zakresu Klauzuli rozszerzenia zakresu
terytorialnego w treści:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ zakres terytorialny ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego jest rozszerzony i obejmuje cały świat.
Odpowiedź na pytanie 26.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający
wprowadza do zakresu Klauzulę rozszerzenia zakresu terytorialnego w treści:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ zakres terytorialny ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego przenośnego jest rozszerzony i obejmuje cały świat.
Pytanie 27.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o
informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zastąpienie Klauzuli tymczasowego magazynowania lub
chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu następującą:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej
i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od
daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, Ŝe:
– sprzęt
elektroniczny/części
są
magazynowane
w
oryginalnych opakowaniach i
pomieszczeniach do tego przystosowanych,
– termin magazynowania i montaŜu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłuŜeniu
tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin.
Ubezpieczyciel przedłuŜa ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo
ustanowienia warunków,
– ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do
ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi

warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym,
względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do
ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montaŜem ubezpieczonego
sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą,
nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie 27
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający
zastępuje dotychczasową treść Klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w
eksploatacji sprzętu następującą:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej
i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od
daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, Ŝe:
– sprzęt
elektroniczny/części
są
magazynowane
w
oryginalnych opakowaniach i
pomieszczeniach do tego przystosowanych,
– termin magazynowania i montaŜu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłuŜeniu
tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w terminie 24 godzin.
Ubezpieczyciel przedłuŜa ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo
ustanowienia warunków,
– ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do
ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi
warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym,
względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do
ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montaŜem ubezpieczonego
sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce lub firmę montującą,
nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.
Pytanie 28.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o
informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia - ubezpieczenie
lamp od wszystkich ryzyk poprzez włączenie poniŜszej klauzuli:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę
lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:
przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieŜy 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 niŜ wymienione wyŜej ryzyka wartość
odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zuŜycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie
ze współczynnikiem zuŜycia 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)
Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
Lampy laserowe (poza medycyną)
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)

Zmniejszenie odszkodowania
po
okresie
miesięczny
uŜytkowania
współczynnik
6 miesięcy

5,5 %

12 miesięcy

3,0 %

Lampy kineskopowe (poza medycyną)
Lampy wysokiej częstotliwości (poza
medycyną)
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach
rentgenologicznych (w medycynie )
Inne lampy projektowe (w medycynie)
Lampy pamięciowe (poza medycyną)
Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w
medycynie)
Rentgenowskie
lampy
wzmacniające
obraz (w medycynie)
Lampy analizujące / Kineskopy (w
medycynie)
Lampy
akceleratora
liniowego
(w
medycynie)

18 miesięcy

2,5 %

24 miesiące

2,0 %

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:
i. P
x
100
ii. PG x X x Y
gdzie:
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z uŜyciem odnośnej lampy
(włącznie z okresem uŜytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody,
zaleŜnie od tego, na której z powyŜszych metod obliczania zuŜycia oparte są warunki gwarancji
producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń,
godzin i m-cy eksploatacji,
X = współczynnik zaleŜny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp
danego rodzaju:
b)
nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
c)
lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niŜ 6 m-cy do
zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
d)
lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:
Y = współczynnik likwidacyjny
e)
lampy rentgenowskie współczynnik 2
f)
lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
JeŜeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne
warunki udzielonej gwarancji.
Odpowiedź na pytanie 28
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający
doprecyzowuje zakres ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk poprzez włączenie poniŜszej klauzuli:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę
lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:
przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieŜy 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 niŜ wymienione wyŜej ryzyka wartość
odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zuŜycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie
ze współczynnikiem zuŜycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów

komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).
Tabela nr 1
g) Oznaczenie lamp
(bez tomografów komputerowych – patrz
pkt. b)
Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
Lampy laserowe (poza medycyną)
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)
Lampy kineskopowe (poza medycyną)
Lampy wysokiej częstotliwości (poza
medycyną)
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach
rentgenologicznych (w medycynie )
Inne lampy projektowe (w medycynie)
Lampy pamięciowe (poza medycyną)
Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w
medycynie)
Rentgenowskie
lampy
wzmacniające
obraz (w medycynie)
Lampy analizujące / Kineskopy (w
medycynie)
Lampy
akceleratora
liniowego
(w
medycynie)

Zmniejszenie odszkodowania
po
okresie
miesięczny
uŜytkowania
współczynnik
6 miesięcy

5,5 %

12 miesięcy

3,0 %

18 miesięcy

2,5 %

24 miesiące

2,0 %

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:
i. P
x
100
ii. PG x X x Y
gdzie:
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z uŜyciem odnośnej lampy
(włącznie z okresem uŜytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody,
zaleŜnie od tego, na której z powyŜszych metod obliczania zuŜycia oparte są warunki gwarancji
producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń,
godzin i m-cy eksploatacji,
X = współczynnik zaleŜny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp
danego rodzaju:
h)
nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
i)
lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niŜ 6 m-cy do
zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
j)
lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:
Y = współczynnik likwidacyjny
k)
lampy rentgenowskie współczynnik 2
l)
lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
JeŜeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne
warunki udzielonej gwarancji.

Pytanie 29
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o
informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia - ubezpieczenie
nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących poprzez włączenie poniŜszej klauzuli:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ z zastrzeŜeniem poniŜszych ustaleń
dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w
bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:
- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieŜy z włamaniem
oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niŜ wymienione wyŜej ryzyka, wartość
odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zuŜycia,
− wskaźnik zuŜycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania
szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego
urządzenia;
Odpowiedź na pytanie 29.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zamawiający
doprecyzowuje zapis dotyczący zakresu ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących
poprzez włączenie poniŜszej klauzuli:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ z zastrzeŜeniem poniŜszych ustaleń
dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w
bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:
- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieŜy z włamaniem
oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niŜ wymienione wyŜej ryzyka, wartość
odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zuŜycia,
− wskaźnik zuŜycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania
szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia;
Pytanie 30.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zwracamy się z
pytaniem, czy Zamawiający wyraŜa
zgodę wyłączenie z zakresu ubezpieczenia następujących
zapisów/klauzul:
o Pkt. 1.5 szkody będące wynikiem działania podwykonawców, w tym osoby zatrudnione w oparciu o
umowy inne niŜ umowa o pracę, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu ( m.in. : lekarze
kontraktowi)
o PKT. 1.18 szkody wynikające z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia środków i materiałów
medycznych,
o Klauzula warunków i taryf
Ustala się, Ŝe w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyŜszania sumy
ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć
będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej.
Warunki i stawki są niezmienne w całym okresie ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie 30.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiający wykreśla
z zakresu ubezpieczenia następujące zapisy/klauzule:
o PKT. 1.18 szkody wynikające z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia środków i materiałów

medycznych,
o Klauzula warunków i taryf o treści
Ustala się, Ŝe w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyŜszania sumy ubezpieczenia lub
limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki
ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i stawki są niezmienne w całym okresie
ubezpieczenia

