Wieruszów 13.08.2012

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ, numer sprawy 7/2012/PCM na usługę ubezpieczenia mienia
oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital
Powiatowy w Wieruszowie

Pytanie 1.
W odniesieniu do informacji na temat konstrukcji budynków zamieszczonych w Załączniku nr 6 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.
Stary budynek szpitala – stropy drewniane zaimpregnowane. Elementy drewniane łączą się z płytkami i
wykładzina PCV. W tym budynku nie prowadzona jest działalność gastronomiczna.
Pytanie 2
W odniesieniu do informacji na temat konstrukcji budynków zamieszczonych w Załączniku nr 6 do SIWZ
Informacje o Zamawiającym, bardzo prosimy o informację dotyczącą konstrukcji więźby dachowej
budynków zgłaszanych do ubezpieczenia;
Odpowiedź na pytanie 2
Więźba dachowa drewniana zaimpregnowana ocieplona styropianem. Dach kryty papą termozgrzewalną.
Pytanie 3
W odniesieniu do informacji na temat budynków zamieszczonych w Załączniku nr 6 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
Szpital – roku budowy 1939 – stary budynek szpitala. Remont kapitalny tego budynku – 1960 – 1964 rok.
Budowa nowych obiektów szpitalnych lata 1980 – 1987.
Rok 2002-2003 – termomodernizacja budynków wraz z modernizacją systemu grzewczego.
Budynek kotłowni – budowa 1939 rok. Remont kapitalny 1977 rok, termomodernizacja 2003- 2003r.
Budynek laboratorium i oddział dziecięcy – budowa 1989 rok, termomodernizacja 2003- 2003r
Budynek Kuchni i Rehabilitacji – rok budowy 1960- 1964, termomodernizacja 2003- 2003r
Budynek Administracji – budowa 1960 – 1964, termomodernizacja 2003- 2003r
Magazyn blaszany – rok budowy 1983 rok.
Budynek Prosektorium – rok budowy 1960, termomodernizacja 2003- 2003r
Pytanie 4
W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów , prosimy o informację czy do skaŜenia i
zanieczyszczenie mienia wskazanego w zakresie ubezpieczenia odnosi treść Klauzuli pokrycia kosztów
skaŜenia i zanieczyszczenia
Odpowiedź na pytanie 4.
Zamawiający potwierdza, Ŝe klauzula skaŜenia i zanieczyszczenia mienia odnosi się do ubezpieczonego
mienia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skaŜeniu
ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia

Pytanie 5
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów prosimy o informację, czy
Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zapisu …uderzenie pioruna na bezpośrednie uderzenie pioruna oraz
wprowadzenie limitu na bezpośrednie uderzenie pioruna w wysokości 250.000,00 zł?
Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający wyjaśnia i potwierdza, Ŝe określenie uderzenie pioruna oznacza bezpośrednie uderzenie
pioruna. Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie. Jednocześnie zwracamy uwagę, Ŝe w zakresie
ochrony jest wprowadzona klauzula pośredniego uderzenia pioruna z limitem 200.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia.
Pytanie 6
W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów , prosimy o informację czy do dewastacji
wskazanej w zakresie ubezpieczenia odnosi limit wskazany w Klauzuli dewastacji/wandalizmu?
Odpowiedź na pytanie 6
Zamawiający potwierdza, Ŝe w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie
mienia od ognia i innych Ŝywiołów, do dewastacji wskazanej w zakresie ubezpieczenia odnosi się limit
wskazany w Klauzuli dewastacji/wandalizmu.
Pytanie 7
W odniesieniu do Klauzuli dewastacji/wandalizmu zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów 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 7
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych
Ŝywiołów Zamawiający wykreśla klauzulę dewastacji i zastępuje ja klauzula o treści:
Klauzula Dewastacji:
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 8
W odniesieniu do zapisów dotyczących składowania mienia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów 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 8
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych
Ŝywiołów Zamawiający wykreśla zapisy dotyczące składowania mienia:
„Wymóg składowania mienia na wysokości 10 cm i wyŜej od posadzki obejmuje jedynie mienie
składowane w pomieszczeniach poniŜej poziomu gruntu – lub klauzula”
i w to miejsce wprowadza zapis:
„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 9
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów prosimy o
informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę wyłączenie z zakresu ubezpieczenia następujących
ryzyk/zapisów:
•

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

•

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.

•

ubezpieczenie 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 o ile do ich powstania nie doszło na skutek
złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów
dachowych, okiennych lub drzwiowych. 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 9
w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych
Ŝywiołów, Zamawiający wykreśla następujące zapisy:

•

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

•

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.

Pytanie 10
W odniesieniu do zapisów dotyczących płatności składki zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów prosimy o informację, które
zapisy mają obowiązywać – płatności składki czy klauzuli prolongacyjnej.
Odpowiedź na pytanie 10
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe obowiązują obydwa zapisy. Klauzula rozliczenia składki dotyczy zasady
proporcjonalnych rozliczeń. Klauzula prolongacyjna dotyczy braku wpłaty w terminie określonym w
umowie ubezpieczenia.
Pytanie 11
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów prosimy o informację, czy
Zamawiający wyraŜa zgodę wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli zabezpieczeń przeciwpoŜarowych
Odpowiedź na pytanie 11
Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących klauzuli zabezpieczeń przeciwpoŜarowych. Jednocześnie
potwierdza, Ŝe spełnia wymogi określone przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Pytanie 12
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów prosimy o informację, czy
Zamawiający wyraŜa zgodę wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli reprezentantów.
Odpowiedź na pytanie 12.
Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.
Pytanie 13.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów prosimy o informację, czy
Zamawiający wyraŜa zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli braku części zamiennych
Odpowiedź na pytanie 13
Zamawiający nie zmienia zapisów w tym zakresie.
Pytanie 14
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów prosimy o informację, czy
Zamawiający wyraŜa zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia dodatkowych
kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
Odpowiedź na pytanie 14.
Zamawiający wykreśla w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od
ognia i innych Ŝywiołów klauzulę ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach
nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego :

Ustala się, Ŝe zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach
nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z
wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za
którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.
W przypadku, niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane tytułem zwrotu kosztów
wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj.
proporcjonalnie do stopnia zaniŜenia sumy ubezpieczenia mienia.
Limit odpowiedzialności: 20% wysokości szkody w mieniu, nie więcej niŜ 200.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Pytanie 15
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 15.
Wykaz i wartość mieni niskocennego ubezpieczanego na warunkach od ognia i innych zdarzeń losowych
została podana w załączniku nr 7 – wynosi 36.760,55 zł. Wartość wyposaŜenia 283 369,05 zł.
Pytanie 16
Czy zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla
mienia od wszystkich ryzyk?
Odpowiedź na pytanie 16.
Ubezpieczenie mienia jest od ryzyk nazwanych. Zamawiający nie zmienia zapisów w tym względzie.
Pytanie 17.
W odniesieniu do sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia – pozycja Maszyny, urządzenia i
wyposaŜenie oraz mienie niskocenne i wyposaŜeni, w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający
dopuszcza moŜliwość wprowadzenia wyłączenia za szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie
medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeŜeli system ten nie został
wyposaŜony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność
pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz moŜe uruchomić niezaleŜne alarmy optyczne
lub akustyczne. PowyŜsze 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?
Odpowiedź na pytanie 17
Sprzęt elektroniczny został zgłoszony do ubezpieczenia na warunkach sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk – mienie w tabelach w załączniku nr 7 gdzie w nagłówku jest SE – sumy ubezpieczenia
SA podane w załączniku nr 1 w części dotyczącej ubezpieczenia EEI. Wykaz mienia do ubezpieczenia od
ognia i innych zdarzeń losowych dla pozycji maszyny, urządzenia, wyposaŜenie, mienie niskocenne
wskazany jest w załączniku nr 7. Jednocześnie zamawiający potwierdza, Ŝe sprzęt został zainstalowany i
zabezpieczony zgodnie z wymogami producenta. Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie
wyłączenia poniewaŜ producenci nie wprowadzają takich wymogów. Większość ubezpieczonego mienia
znajduje się w szpitalu ( poza elektronika w biurach).
Pytanie 18
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów oraz Ubezpieczenie mienia
od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i wandalizmu prosimy o informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę
wyłączenie na dopisanie w klauzuli odkupienia urządzeń, iŜ odszkodowanie nie moŜe przekroczyć
wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 18
Zasada, Ŝe odszkodowanie nie przekracza wartości przedmiotu ubezpieczenia wynika z przepisów
ogólnie obowiązujących oraz z warunków ubezpieczenia. Zamawiający nie wprowadził w SIWZ ani w
załącznikach do SIWZ zapisów zmieniających tą zasadę.
Pytanie 19
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów prosimy o informację, czy
Zamawiający wyraŜa zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli ubezpieczenia przezornej
sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź na pytanie 19.
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych
Ŝywiołów, Zamawiający wykreśla Klauzulę ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia.
Pytanie 20
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 informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli
zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych.
Odpowiedź na pytanie 20
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z
włamaniem, rabunku i wandalizmu, Zamawiający ze względu na charakter prowadzonej działalności –
szpital pracuje całodobowo - nie wyraŜa zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli
zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych.
Pytanie 21
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 informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli
reprezentantów
Odpowiedź na pytanie 21.
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z
włamaniem, rabunku i wandalizmu, Zamawiający wykreśla
z zakresu ubezpieczenia Klauzulę
reprezentantów
Pytanie 22
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 22
Wykazy sprzętu elektronicznego znajdują się w załączniku nr 7 – tabele oznaczone:
ST - SE niemedyczny stacjonarny
ST - SE medyczny
ST-SE medyczny - wyposaŜenie karetki EWE99FR
Środki Trwałe w uŜyczeniu od Wojewody Łódzkiego od dnia 30.12.2010r – defibrylator
Niskocenne - SE – niemedyczny
Niskocenne - SE - medyczny
Pytanie 23
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
reprezentantów

zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli

Odpowiedź na pytanie 23.
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, Zamawiający wykreśla z zakresu ubezpieczenia Klauzulę reprezentantów
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
informację, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli wartości
księgowej brutto
Odpowiedź na pytanie 24.
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, Zamawiający nie zmienia z zakresu ubezpieczenia Klauzuli wartości księgowej brutto.
Jednocześnie zwracamy uwagę, Ŝe wykazy sprzętu elektronicznego został podany w załączniku nr 7. Na
wykazach podany jest równieŜ rok produkcji. Cały sprzęt rok produkcji od 2008 i młodszy ( większość
młodszy)
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 oraz prosimy o
podanie sprzętu elektronicznego do 5 lat w wartości odtworzeniowej, a w odniesieniu sprzętu w wieku
powyŜej 5 lat w wartości rzeczywistej. Ponadto zwracamy się z prośbą o zgodę na zastosowanie poniŜej
wymienionej klauzuli dla sprzętu w wieku powyŜej 5 lat
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ TU wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie
ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem
szkody. Rzeczywista wartość dla lamp elektronowych jest określana zgodnie z Klauzulą lamp od wszystkich
ryzyk zaproponowaną w pytaniu nr 29
Odpowiedź na pytanie 25.
Stanowisko Zamawiającego zostało podane w odpowiedzi na pytanie 24.

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 ubezpieczenia sprzętu
przenośnego w treści:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ TU 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 TU. 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.
TU. 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 26
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, Zamawiający wprowadza o zakresu ubezpieczenia Klauzulę ubezpieczenia sprzętu
przenośnego w treści:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ TU 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 TU. 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.
TU. nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego,
niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.
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 TU 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 Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich, Zamawiający zastępuje 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 TU 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)
Lampy kineskopowe (poza medycyną)

Zmniejszenie odszkodowania
po
okresie
miesięczny
uŜytkowania
współczynnik
6 miesięcy

5,5 %

12 miesięcy

3,0 %

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,

b)
c)
d)
e)
f)

X = współczynnik zaleŜny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp
danego rodzaju:
nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niŜ 6 m-cy do zakończenia
okresu gwarancji współczynnik 0,75;
lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:
Y = współczynnik likwidacyjny
lampy rentgenowskie współczynnik 2
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 Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, Zamawiający doprecyzowuje zakres 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
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 ubezpiecznie 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 TU 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 Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, Zamawiający doprecyzowuje zakres ubezpieczenia - ubezpiecznie 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 TU 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 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
przedmiot ubezpieczenia podana jest wartość Defibrylator – SE uŜyczonego z Województwa Łódzkiego–
8 688,84 zł natomiast w załączniku PCM-2012-ST-Starostwo Powiatowe jest podana wartość 32046,56
Prosimy o wskazanie, która wartość jest prawidłowa;

Odpowiedź na pytanie 30.
Prawidłowa wartość Defibrylatora jest podana w złączniku nr 7: 32 046,56
W zawiązku z tym zmawiający zmienia w załączniku nr 1 tabele w ubezpieczeniu sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk. Po zmianie jest:
Przedmiot ubezpieczenia
Sprzęt medyczny – PCM Sp. z o.o– wg wykazu ŚT

Typ wartości
odtworzeniowa

Sprzęt medyczny – PCM Sp. z o.o– wg wyk. niskocennych ŚT odtworzeniowa
Sprzęt elektroniczny niemedyczny – PCM Sp. z o.o. – wg ŚT
odwtorzeniowa
Sprzęt elektroniczny niemedyczny-PCM Sp. z o.o.– wg
odwtorzeniowa
niskocennych ŚT
Sprzęt medyczny-przenośny – PCM Sp. z o.o– wg wykazu ŚT
odtworzeniowa
– WYPOSAśENIE KARETKI nr rej. EWE99FR
Defibrylator – SE uŜyczony z Województwa Łódzkiego– wg
odtworzeniowa
wykazu ST Starostwa
Limit dla pozostałego sprzętu przenośnego na szkody poza
odwtorzeniowa
lokalizacją
Limit dla elementów elektronicznych ( w dźwigach,
stanowiskach do restytucji)
Koszty odtworzenia danych i oprogramowania

odwtorzeniowa
odtworzeniowa

Suma
ubezpieczenia
(z VAT)
1 964 567,47 zł
58 159,37 zł
191 006,84 zł
62 255,23 zł
153 962,30 zł
32 046,56 zł
10 000,00 zł

10 000,00 zł
150 000,00 zł

Pytanie 31
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraŜa zgodę wyłączenie
z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób
zatrudnionych z podlimitem odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
- z wyłączeniem utraty pojazdu i jego wyposaŜenia;
Odpowiedź na pytanie 31
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Zamawiający wykreśla z zakresu
ubezpieczenia szkód powstałych w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób
zatrudnionych z podlimitem odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
- z wyłączeniem utraty pojazdu i jego wyposaŜenia;
Pytanie 32
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający wyraŜa zgodę na
doprecyzowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej pracodawcy poprzez
zastosowanie poniŜszej klauzuli:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w
związku z wypadkiem przy pracy.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub
szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie
którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na
podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru
mózgu.
Odpowiedź na pytanie 32
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Zamawiający doprecyzowuje zakresu
ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej pracodawcy wprowadzając zapis poniŜszej
klauzuli:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w
związku z wypadkiem przy pracy.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub
szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie
którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na
podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru
mózgu.

Pytanie 33
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający wyraŜa zgodę na
doprecyzowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej za szkody powstałe w rzeczach oddanych przez
pacjentów na przechowanie w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz szkody w mieniu osób
trzecich przebywających na terenie Zamawiającego poprzez zastosowanie poniŜszej klauzuli:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym,
kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w
mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach
działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy,
czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego,
2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy,
uŜytkowania, uŜyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
3) w pojazdach oraz ich wyposaŜeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach,
4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku
z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantaŜem, przywłaszczeniem,
niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków
identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
3. W razie kradzieŜy mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić o zdarzeniu policję. JeŜeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek
raŜącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym,
Ubezpieczyciel jest wolnyod odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

Odpowiedź na pytanie 33
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Zamawiający doprecyzowuje zakresu
ochrony ubezpieczeniowej za szkody powstałe w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w
związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz szkody w mieniu osób trzecich przebywających na
terenie Zamawiającego poprzez wprowadzenie poniŜszej klauzuli:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym,
kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w
mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach
działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy,
czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego,
2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy,
uŜytkowania, uŜyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
3) w pojazdach oraz ich wyposaŜeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach,
4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku
z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantaŜem, przywłaszczeniem,
niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków
identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
3. W razie kradzieŜy mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić o zdarzeniu policję. JeŜeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek
raŜącego niedbalstwa nie zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym,
Ubezpieczyciel jest wolnyod odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
Pytanie 34
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający wyraŜa zgodę na
doprecyzowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej za szkody powstałe w nieruchomościach i
ruchomościach, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, uŜyczenia, leasingu,
dzierŜawy poprzez zastosowanie poniŜszej klauzuli:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜytkowania, uŜyczenia, leasingu
lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w
nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy,
uŜytkowania, uŜyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w gruntach,
2) wynikłych z normalnego zuŜycia mienia,
3) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach
ruchomych o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜytkowania, uŜyczenia, leasingu lub innej
podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,

4) powstałych w następstwie prac budowlano-montaŜowych lub remontowych, za wyjątkiem
napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜytkowania, uŜyczenia, leasingu
lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w
rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy,
uŜytkowania, uŜyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niŜ zniszczenie lub uszkodzenie,
2) wynikłych z normalnego zuŜycia rzeczy ruchomych,
3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposaŜeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach,
4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw
koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
Odpowiedź na pytanie 34
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Zamawiający doprecyzowuje zakresu
ochrony ubezpieczeniowej za szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których
Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, uŜyczenia, leasingu, dzierŜawy poprzez zastosowanie
poniŜszej klauzuli:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜytkowania, uŜyczenia, leasingu
lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w
nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy,
uŜytkowania, uŜyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w gruntach,
2) wynikłych z normalnego zuŜycia mienia,
3) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach
ruchomych o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜytkowania, uŜyczenia, leasingu lub innej
podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
4) powstałych w następstwie prac budowlano-montaŜowych lub remontowych, za wyjątkiem
napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜytkowania, uŜyczenia, leasingu
lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w
rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy,
uŜytkowania, uŜyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niŜ zniszczenie lub uszkodzenie,
2) wynikłych z normalnego zuŜycia rzeczy ruchomych,
3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposaŜeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach,
4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw
koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
Pytanie 35.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający wyraŜa zgodę na
doprecyzowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej za szkody wynikłe z zanieczyszczenia środowiska,
wody lub gruntu wskutek zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych (OC za szkody środowiskowe) poprzez
zastosowanie poniŜszej klauzuli:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a takŜe wszelkie koszty związane z
usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w
związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a takŜe
koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu
substancji niebezpiecznej
oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona
ani nie moŜliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego,
2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia,
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne
osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania,
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem
słuŜby ochrony środowiska, policji lub straŜy poŜarnej.
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się:
wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek,
wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do
powietrza, wody lub gruntu.
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i
roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania,
monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.
Jednocześnie prosimy o wskazanie jakie są źródła zagroŜeń mogących skutkować powstaniem
szkody (potencjalne scenariusze szkody),
Odpowiedź na pytanie 35
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Zamawiający doprecyzowuje zakres
ochrony ubezpieczeniowej za szkody wynikłe z zanieczyszczenia środowiska, wody lub gruntu wskutek
zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych (OC za szkody środowiskowe) poprzez zastosowanie poniŜszej
klauzuli:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a takŜe wszelkie koszty związane z
usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w
związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a takŜe
koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu
substancji niebezpiecznej
oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona
ani nie moŜliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego,
2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia,
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne
osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania,
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem
słuŜby ochrony środowiska, policji lub straŜy poŜarnej.
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się:
wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek,
wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do
powietrza, wody lub gruntu.
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i
roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania,
monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

Pytanie 36
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy odpowiedzialność za szkody spowodowane
przez podwykonawców ma być z prawem do regresu, czy bez prawa do regresu.
Jeśli bez prawa do regresu zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający wyraŜa zgodę na doprecyzowanie
zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez zastosowanie poniŜszej klauzuli:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa
do regresu.
1.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za
szkody wyrządzone przez podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie
obowiązujących przepisów ponosi za nich odpowiedzialność jak za działania własne, bez prawa TU
do regresu.
2.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko
przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł umowy w formie pisemnej. Oryginały tych
umów przechowywane są przez ubezpieczonego i w razie szkody pozostają do wglądu TU, który
otrzyma w takich wypadkach kopię umowy obustronnie parafowaną oraz potwierdzoną za zgodność
z oryginałem

Odpowiedź na pytanie 36.
W Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Zamawiający doprecyzowuje, Ŝe
odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podwykonawców jest z prawem do regresu.

Pytanie 37
Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada aktualne wszystkie przeglądy wymagane prawem (
elektryczne, kominowe, gaśnic itp.) i nie budzą one zastrzeŜeń,
Odpowiedź na pytanie 37
Tak, Zamawiający posiada aktualne wszystkie przeglądy wymagane prawem ( elektryczne, kominowe,
gaśnic itp.) i nie budzą one zastrzeŜeń,
Pytanie 38
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość uzupełnienia załączonego kwestionariusza
Bezpieczeństwa instalacji elektrycznej,
Odpowiedź na pytanie 38
Brak kwestionariusza Bezpieczeństwa instalacji elektrycznej,
Pytanie 39.
Czy zostało uprzątnięte pomieszczenie kotłowni, usunięte nagromadzone sprzęty,
Odpowiedź na pytanie 39
Tak, pomieszczenia kotłowni zostały uprzątnięte i usunięte nagromadzone rzeczy.
Pytanie 40
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu złoŜenia oferty z 14.08.2012 r. na 18.08.2012 r.
W zawiązku ze zmianami przedmiotu zamówienia Zamawiający zmienia termin składania ofert na
17.08.2012
W związku z tym zmianie ulegają zapisy – pkt 12
ppkt 6. h) Na kopercie naleŜy umieścić następującą treść

OFERTA NA
PRZETARG NIEOGRANICZONY – 7/2012/PCM
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie
Nie otwierać przed dniem 17.08.2012 roku godz.11.30

Oraz ppkt 9
9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
a) Termin składania ofert: do dnia 17.08.2012 r. do godz.11.00
b) Termin i miejsce składani ofert: Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat
administracji, do dnia 17.08.2012 r. do godz. 1100.
c) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2012 r. o godz. 1130, w siedzibie Zamawiającego pokój
Prezesa.

