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                                                                               Kolno, dnia 07.04.2016r.
Sz.O./SAG/41/           /16

WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Ogólnego 
w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/03/16.

 

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity:  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)  w związku z 
zapytaniem  Wykonawcy,  przekazuje  wyjaśnienia  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia:

Pytanie Nr 1
Proszę  o  informację  jakiej  konstrukcji  są  budynki  zgłoszone do ubezpieczenia  (ściany,  wieźba 
dachowa i pokrycie dachu), jaki jest rok budowy budynków, jaki jest stan techniczny budynków?
Odpowiedź: 
Budynki powstały w latach 60 – tych.
W roku 2009 przeprowadzono przebudowę Bloku Operacyjnego w Budynku szpitalnym, a w latach 
2010 – 2013 termomodernizację budynków.
Konstrukcja poszczególnych obiektów:
1. Magazyn  materiałów  łatwopalnych  –  fundamenty  z  cegły  pełnej  na  zaprawie  cementowej, 

stropy DZ - 3 na belkach, dach stropodach żelbetonowy prefabrykowany, pokrycie 2 x papana 
lepiku.

2. Budynek gospodarczy – ściany z betonu komórkowego, dach drewniany.
3. Budynek Oddziału Psychiatrycznego – dach dwuspadowy z płyt korytkowych, ściany z cegły 

pełnej – budynek po termomodernizacji.
4. Budynek chlorowni-szpital – fundamenty z betonu żwirowego, ściany z cegły dziurawki, stropy 

DZ – 3, dach stropodach pełny typ DZ-3 z paroizolacją kryty 2 x papa na lepiku, ocieplony – 
budynek po termomodernizacji.

5. Budynek tlenowni-szpital  – fundamenty wykonane z cegły pełnej na zaprawie cem. - wap., 
stropy na żebrach żelbetonowych, ułożony ruszt żelbetonowy prefabrykowany, dach kryty papą 
termozgrzewalną na lepiku 2 krotnie.

6. Budynek  szpitalny  –  fundamenty  betonowe  i  żelbetonowe,  stropy  DZ-3  na  belkach 
prefabrykowanych lub wylewanych, dach stropodach pochyły z ociepleniem wełny mineralnej 
15 cm, pokrycie 2 x papa – budynek po termomodernizacji.

7. Budynek Pogotowia Ratunkowego – szpital - stropy DZ-3, dach ocieplony wełną mineralną, 
pokrycie 2 x papa – budynek po termomodernizacji.
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8. Budynek  gospodarczy  –  szpital  –  fundamenty  betonowe  i  żelbetonowe,  stropy  DZ –  3  na 
belkach  prefabrykowanych  lub  wylewanych,  dach stropodach pochyły  z  ociepleniem wełny 
mineralnej 15 cm, pokrycie 2 x papa – budynek po termomodernizacji.

9. Budynek  Przychodni  Rejonowej  w  Kolnie(ul.  Milewskiego  36)  -  fundamenty  betonowe  i 
żelbetonowe, stropy DZ – 3 na belkach prefabrykowanych lub wylewanych, dach  stropodach 
pochyły z ociepleniem, pokrycie 2 x papa.

Pytanie Nr 2
Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia?
Odpowiedź: 
Tak.

Pytanie Nr 3
Proszę  o  potwierdzenie,  że  wszystkie  budynki  zgłoszone  do  ubezpieczenia  i  ich  instalacje 
poddawane  są  regularnym  przeglądom  wynikającym  z  przepisów  prawa,  co  potwierdzone  jest 
każdorazowo pisemnym protokołem.
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie Nr 4
Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne 
z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. 
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie Nr 5
Proszę o informację o szkodowości w podziale na: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych,  ubezpieczenie  od  kradzieży  z  włamaniem  i  rabunku,  ubezpieczenia  sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz w podziale na roczne okresy ubezpieczenia,  za okres 
ostatnich trzech lat.
Odpowiedź: 
Brak szkód w okresie trzech lat z ryzyk (ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  
kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia elektroniki przenośnej w tym sprzętu medycznego).

Pytanie Nr 6
Proszę o przełożenie terminu składania ofert na 11.04.2016 r.
Odpowiedź:
Zamawiający  przedłuża termin składania ofert do dnia 14.04.2016r. do godz. 10:00.  Komisyjne 
otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 14.04.2016r. 
godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Pytanie Nr 7
Proszę o wykaz sprzętu elektronicznego i medycznego oraz sprzętu elektronicznego i medycznego 
przenośnego,  zgłoszonego  do  ubezpieczenia  sprzętu  elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk,  ze 
wskazaniem jednostkowej wartości sprzętu i daty produkcji.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza wykaz elektroniki do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ. 
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Pytanie Nr 8
W  nawiązaniu  do  ogłoszonego  przetargu  na  usługę  kompleksowego  ubezpieczenia  Szpitala 
Ogólnego w Kolnie prosimy o uszczegółowienie zapisów dotyczących zakresu ochrony mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie ryzyka osunięcia się ziemi i zapadania ziemi prosimy o 
wprowadzenie zapisu: 
„osunięcia się ziemi i zapadania się ziemi, za wyjątkiem szkód powstałych działalnością człowieka”
Odpowiedź: 
Dotyczy Zadania B
W  zakresie  ubezpieczenia  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych  zapis  :„osunięcia  się  ziemi, 
zapadania się ziemi”
Uszczegóławiamy i zmieniamy na:
„osunięcia  się  ziemi,  zapadania  się  ziemi,  za  wyjątkiem  szkód  powstałych  działalnością 
człowieka”

Pytanie Nr 9
Prosimy o potwierdzenie że do dnia ogłoszenia przetargu nie zostały wypłacone odszkodowania, 
zgłoszone szkody ani założone rezerwy   w odniesieniu do  ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk.
Odpowiedź:
Brak szkód w okresie trzech lat z ryzyk (ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  
kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia elektroniki przenośnej w tym sprzętu medycznego).

Pytanie Nr 10
Prosimy  o  wykaz  budynków  uwzględniający  jednostkowe  wartości  poszczególnych  budynków 
zgłoszonych do ubezpieczenia, rok budowy, opis stanu technicznego budynków (stolarka okienna, 
drzwiowa, pokrycie dachowe, instalacje w budynkach),  ich konstrukcji oraz zabezpieczeń przeciw-
pożarowych i przeciwkradzieżowych.
Odpowiedź:

1. Magazyn materiałów łatwopalnych -  wartość odtworzeniowa 14 256,28 zł
2. Budynek gospodarczy – wartość odtworzeniowa 11 334,05 zł.
3. Budynek Oddziału Psychiatrycznego – wartość odtworzeniowa 678 812,83 zł.
4. Budynek chlorowni-szpital – wartość odtworzeniowa 27 139,68 zł.
5. Budynek tlenowni-szpital wartość odtworzeniowa 14 158,75 zł.
6. Budynek szpitalny – wartość odtworzeniowa 5 806 972,14 zł
7. Budynek Pogotowia Ratunkowego – szpital wartość odtworzeniowa 221 826,79 zł
8. Budynek gospodarczy – szpital – wartość odtworzeniowa 439 967,94 zł 
9. Budynek Przychodni Rejonowej w Kolnie(ul.  Milewskiego 36) - wartość odtworzeniowa 

371 703,68 zł. 
Konstrukcja budynków zgłoszonych do ubezpieczenia została szczegółowo opisana w odpowiedzi 
na pytanie Nr 1.
Zamawiający  informuje,  że  zabezpieczenia  przeciwpożarowe  budynków  stanowią  gaśnice  i 
hydranty,  zgodnie  z  etatyzacją.  Szpital  posiada  również  monitoring  wewnątrz  szpitala,  który 
obejmuje  wejścia  i  wyjścia  z  budynku,  rejestrowany  w  nagrywarce  w  Sekretariacie  Szpitala,  
archiwizowany ok. miesiąca.
Na wszystkich wymaganych budynkach założona jest instalacja odgromowa,  oddziały posiadają 
zabezpieczenie przeciw przepięciowe.
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Pytanie Nr 11
Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci po-
wodzi i potopień (w tym zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych) w okresie ostatnich 
20 lat?
Odpowiedź: 
Nie wystąpiły. 

Pytanie Nr 12
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie 
na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wska-
zanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie Nr 13
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje podda-
wane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest  każdora-
zowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie speł-
niających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź:
TAK, instalacje są poddawane regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa. 

Pytanie Nr 14
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wy-
padku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem przyczyny.
Odpowiedź: 
TAK, zabezpieczenia PPOŻ posiadają regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

Pytanie Nr 15
Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowa-
ne/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.
Odpowiedź:
Nie zgłaszamy pustostanów i budynków nieużytkowych. 

Pytanie Nr 16
Czy  Zamawiający  planuje  w  okresie  trwania  umowy  ubezpieczenia  wyłączyć  z  eksploatacji 
jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości? 
Odpowiedź:
Na dzień dzisiejszy nie planuje.

Pytanie Nr 17
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze względu na zły 
stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpie-
czeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośred-
nie uderzenie pioruna, wybuch,  upadek statku powietrznego.
Odpowiedź: 
Nie zgłaszamy.
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Pytanie Nr 18
Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiekolwiek in-
westycje, budowy, remonty,  modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy 
prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? 
Odpowiedź:
Nie  ma  aktualnie  żadnych  prac  remontowych  (gruntowny  remont  elewacji,  dachu  i  instalacji 
odgromowej szpitala był w latach 2010 -2013).

Pytanie Nr 19
Klauzula  zabezpieczeń  przeciwpożarowych– prosimy o dodanie  zastrzeżenia,  że  zabezpieczenia 
uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.
Odpowiedź:
Treść klauzuli została, uszczegółowiona i zmieniona.
Zabezpieczeń przeciwpożarowych 
Z  zachowaniem  pozostałych,  niezmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy 
ubezpieczenia,  w  tym  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  (szczególnych)  warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel  uznaje  za  wystarczające  i  akceptowalne  zabezpieczenia  przeciwpożarowe  we 
wszystkich istniejących lokalizacjach Ubezpieczonego. 
Ubezpieczyciel  udziela  ochrony  i  uznaje  zabezpieczenia  za  wystarczające,  o  ile  w  momencie 
szkody były one sprawne i zgodne z przepisami prawa.
Ubezpieczycielowi przysługuje  prawo do przeprowadzenia lustracji  ryzyka  po zawarciu umowy 
ubezpieczenia.

Pytanie Nr 20
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych– prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia 
uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa
Odpowiedź: 
Treść klauzuli została, uszczegółowiona i zmieniona.
Zabezpieczeń przeciw kradzieżowych. 
Z  zachowaniem  pozostałych,  niezmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy 
ubezpieczenia,  w  tym  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  (szczególnych)  warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel  uznaje  za  wystarczające  i  akceptowalne  zabezpieczenia  antykradzieżowe  we 
wszystkich  lokalizacjach  Ubezpieczonego  za  wystarczające  do  udzielenia  ochrony 
ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. 
Ubezpieczyciel  udziela  ochrony  i  uznaje  zabezpieczenia  za  wystarczające,  o  ile  w  momencie 
szkody były one sprawne i zgodne z przepisami prawa.
Ubezpieczycielowi przysługuje  prawo do przeprowadzenia lustracji  ryzyka  po zawarciu umowy 
ubezpieczenia.

Pytanie Nr 21
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU wy-
konawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy 
prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. 
Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
to  mają  one  zastosowanie,  chyba  że  Zamawiający  włączył  je  do  zakresu  ubezpieczenia  w 
niniejszym SIWZ.
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Pytanie Nr 22
Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w 
okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości. 
Odpowiedź:
Obecnie nie ma prowadzonych prac budowlanych.

Pytanie Nr 23
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
II. budynki przeznaczone do rozbiórki W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie 

ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie 
jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, 
uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego

Odpowiedź:
Nie ma takich i nie zostały zgłoszone.

Pytanie Nr 24
Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozu-
mieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Tak, limit odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia (12 miesięcy – okres polisowy).

Pytanie Nr 25
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszyst-

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

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w 
SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o 
ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udzia y w asne mia y zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia odł ł ł  
ognia i innych zdarze  losowych, od kradzie y z w amaniem i rabunkuń ż ł

Odpowiedź:
Zakres ubezpieczenia w majątku jest w zbliżonym zakresie jakim był w ubiegłych latach. 

Pytanie Nr 26
Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 12.04.2016
Odpowiedź:
Zamawiający  przedłuża termin składania ofert do dnia 14.04.2016r. do godz. 10:00.  Komisyjne 
otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 14.04.2016r. 
godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Pytanie Nr 27
Wnosimy o modyfikację klauzuli wypowiedzenia we wszystkich zadaniach. Poprzez dostosowanie 
jej do trzyletniej umowy:
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Klauzula wypowiedzenia umowy 
Z  zachowaniem  pozostałych,  niezmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy 
ubezpieczenia,  w  tym  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  (szczególnych)  warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia  ze  skutkiem  na  koniec  pierwszego  lub  drugiego okresu  rozliczeniowego,  z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych 
powodów należą wyłącznie:
- przekroczenie wskaźnika szkodowości,  gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz 
wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego 
samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony pierwszego roku rozliczeniowego 
oraz za pierwszy rok i 8 miesięcy ochrony drugiego roku rozliczeniowego, przekroczy …….. 
(gdzie „….” wysokość wskaźnika w zależności od zadania);
- niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk 
wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 
- znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,
- zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub 
danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.
Odpowiedź:
Zamawiający  akceptuje  modyfikację  klauzuli  i  przyjmuje  następująca  treść  dla  poszczególnych 
zadań:
Klauzula wypowiedzenia umowy (dla zadania A)
Z  zachowaniem  pozostałych,  niezmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy 
ubezpieczenia,  w  tym  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  (szczególnych)  warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia  ze  skutkiem  na  koniec  pierwszego  lub  drugiego okresu  rozliczeniowego,  z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych 
powodów należą wyłącznie:
- przekroczenie wskaźnika szkodowości,  gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz 
wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego 
samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony, pierwszego roku rozliczeniowego 
oraz za pierwszy rok i 8 miesięcy ochrony drugiego roku rozliczeniowego przekroczy 50 %; 
- niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk 
wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 
- znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, 
- zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub 
danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych

Klauzula wypowiedzenia umowy (dla zadania B i C)
Z  zachowaniem  pozostałych,  niezmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy 
ubezpieczenia,  w  tym  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  (szczególnych)  warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia  ze  skutkiem  na  koniec  pierwszego  lub  drugiego okresu  rozliczeniowego,  z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych 
powodów należą wyłącznie:
- przekroczenie wskaźnika szkodowości,  gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz 
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wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego 
samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony, pierwszego roku rozliczeniowego 
oraz za pierwszy rok i 8 miesięcy ochrony drugiego roku rozliczeniowego przekroczy 70 %; 
- niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk 
wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych,
- zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub 
danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych

Pytanie Nr 28
Wnosimy o modyfikację zapisu w zadaniu C – ubezpieczenie komunikacyjne
Prosimy  o  zawężenie  poniższego  wymagania  tylko  do  pojazdów osobowych  lub  wyłączenie  z 
powyższego wymagania usługi holowania w przypadku awarii karetki pogotowia oraz usunięcie 
zapisu o fakultatywnej opcji, której Zamawiający w tym zakresie nie zaproponował. 
Proponujemy zapis:
„-  pokrycie  kosztów parkowania,  dowóz paliwa,  pomoc  w przypadku  awarii  lub  uruchomieniu 
pojazdu,  koszty  holowania  lub  transportu  wyniku  wypadku,  awarii  lub  innego  zdarzenia 
ubezpieczeniowego, pomoc na terenie RP, minimalny limit kilometrów na transport lub holowanie 
na terenie RP – 500km od siedziby szpitala - ASS
(fakultatywnie  opcja)(zapis  w  całości  ma  zastosowanie  do  pojazdów  osobowych  natomiast  w  
przypadku  karetek  pogotowia,  samochodów  specjalnych-pogotowie  wyłączona  będzie  usługa  
holowania w przypadku awarii)”
Odpowiedź:
Modyfikujemy zapis w zadaniu C na: 
„pokrycie  kosztów  parkowania,  dowóz  paliwa,  pomoc  w  przypadku  awarii  lub  uruchomieniu 
pojazdu,  koszty  holowania  lub  transportu  wyniku  wypadku,  awarii  lub  innego  zdarzenia 
ubezpieczeniowego, pomoc na terenie RP, minimalny limit kilometrów na transport lub holowanie 
na terenie RP – 500km od siedziby szpitala ma zastosowanie do samochodów osobowych.”
„w przypadku karetek pogotowia, samochodów specjalnych-pogotowie wyłączona będzie usługa 
holowania w przypadku awarii”
Usuwamy zapis („fakultatywnie opcja”)

Pytanie Nr 29
Wnosimy o  modyfikacje  klauzuli  „Terminu  zgłaszania  szkody”  w  zadaniu  B  punkt  1  poprzez 
dodanie zdania:
„Natomiast niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni Ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić 
także policję o każdym zdarzeniu o każdej szkodzie jaka mogła powstać wskutek pożaru  a także o 
każdej szkodzie jaka mogła powstać wskutek przestępstwa.”
Odpowiedź:
Nie zgadzamy się na dodanie tego zdania (w przypadku pożaru lub przestępstwa – oczywiste jest ,  
że są niezwłocznie powiadamiane stosowne służby. ) 

Pytanie Nr 30
Wnosimy  o  udostepnienie  wykazu  sprzętu  elektronicznego  i  medycznego  zgłoszonego  do 
ubezpieczenia  w  ramach  ryzyka  EEi.  Prosimy  by  wykaz  posiadał  rodzaj  mienia,  wiek  oraz 
jednostkową wartość odtworzeniową oraz określenie,  który sprzęt  jest  elektronicznym sprzętem 
przenośnym.
Odpowiedź:
Zamawiający załącza wykaz elektroniki do wyjaśnień i zmiany treści SIWZ. 
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Pytanie Nr 31
Wnosimy o wprowadzenie poniższych klauzul dodatkowych do ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEi):

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie 
lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach: 

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

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

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

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

Zmniejszenie odszkodowania
po okresie 

użytkowania
miesięczny 

współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
• Lampy laserowe (poza medycyną) 6 miesięcy 5,5 %
• Lampy  rentgenowskie-anodowe   -  w 

szpitalach, oddziałach radiologicznych, 
• Lampy laserowe (w medycynie),
• Lampy  elektronopromieniowa  (CRT)  w 

zapisie FOTO- (poza medycyną)
• Lampy analizujące (poza medycyną)
• Tyratrony (w medycynie)

12 miesięcy 3,0 %

• Lampy kineskopowe (poza medycyną)
• Lampy  wysokiej  częstotliwości  (poza 

medycyną)
18 miesięcy 2,5 %

• Rentgeny-lampy  anodowe  przy  częściach 
rentgenologicznych (w medycynie )

• Inne lampy projektowe (w medycynie)
• Lampy pamięciowe (poza medycyną)
• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)

24 miesiące 2,0 %

• Lampy  regulacyjne  /  stabilizujące  (w 
medycynie)

• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w 
medycynie)

• Lampy  analizujące  /  Kineskopy  (w 
medycynie)

• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)

24 miesiące 1,5 %

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

                                                       P       x        100
                                                       PG  x  X  x  Y
gdzie:
P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy 

(włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem 
szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są 
warunki gwarancji producenta.

PG =   standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, 
godzin i m-cy eksploatacji,

X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  producenta dla lamp 
danego rodzaju:
a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie 
     więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y  =    współczynnik likwidacyjny
a)  lampy rentgenowskie współczynnik    2
b)   lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik    3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne 
warunki udzielonej gwarancji.

Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego 
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia,  iż Ubezpieczyciel  odpowiada za szkody w urządzeniach do 
jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa 
o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są 
materiałami pomocniczymi w rozumieniu o.w.u. sprzętu elektronicznego. 

Koszty  ogrzewania  i  /  lub  ochładzania  kriostatem  są  tylko  wtedy  ubezpieczone,  kiedy 
pozostają  w  bezpośrednim  związku  z  obowiązkiem  wypłaty  odszkodowania  za  szkodę  w 
ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są 
tylko  wtedy  ubezpieczone,  kiedy  pozostają  w  bezpośrednim  związku  z  obowiązkiem  wypłaty 
odszkodowania  za  szkodę  w  ubezpieczonym  sprzęcie,  o  ile  uwzględniono  te  koszty   podczas 
ustalania wysokości sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej 
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe 
w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami:
• w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do 

zachowania urządzenia w należytym stanie,
• przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie  kiedy 

przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, 
przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, 
mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.
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Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu – dla sprzętu w wieku powyżej 5 lat
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel  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 Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego (w tym telefonów komórkowych)   –   
Ubezpieczyciel  rozszerza  zakres  ochrony  ubezpieczeniowej   i  przyjmuje  odpowiedzialność  za 
szkody powstałe  w elektronicznym sprzęcie  przenośnym (również  w telefonach  komórkowych) 
użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży 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 istnieją-

ce zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież 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 strzeżonym 
lub w zamkniętym garażu),

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży 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:
Akceptujemy zaproponowane klauzule  do  ubezpieczenia  sprzętu  elektronicznego  od wszystkich 
ryzyk.

Pytanie Nr 32
Wnosimy  o  wprowadzenie  udziału  własnego  w  szkodach  dla  sprzętu 
elektronicznego/elektronicznego  medycznego  o  wartości  jednostkowej  powyżej  100.000  zł  w 
wysokości 1.000 zł
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 33
Prosimy o podanie szkodowości z okresu min 3 lat z ryzyk majątkowych – zadanie B
Odpowiedź:
Brak szkód w okresie trzech lat z ryzyk (ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  
kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia elektroniki przenośnej w tym sprzętu medycznego).

Pytanie Nr 34
Prosimy o podanie dodatkowych danych do oceny ryzyka:
a) czy  od  1997  r.  doszło  do  zalania  którejkolwiek  z  lokalizacji  obejmowanej  ochroną 

ubezpieczenia.
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b) konstrukcji wszystkich zgłaszanych do ubezpieczenia budynków: ścian (murowana, drewniana, 
płyta  warstwowa),  jak płyta  warstwowa to czym wypełniona.  Jaka jest  konstrukcja dachów, 
stropów, ścian.

c) wartości jednostkowe poszczególnych budynków,
d) w  przypadku  występowania  w  budynkach  konstrukcji  drewnianych  prosimy  o  podanie 

informacji  czy  elementy  te  były  pokryte  środkiem  ogniochronnym  –  jakim  i  kiedy.  Czy 
Zamawiający planuje w najbliższym czasie wykonanie ww. działania. 

e) czy budynki posiadają aktualny protokół z okresowego przeglądu stanu technicznego obiektu 
budowlanego i czy ewentualne zalecenia pokontrolne zostały wykonane

f) czy jest opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego i kiedy była aktualizowana,
g) jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdują się w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia,
h) jakie  zabezpieczenia  przeciwwłamaniowe  znajdują  się  w  obiektach  zgłoszonych  do 

ubezpieczenia,
i) jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe znajdują się w obiektach,
j) czy  sprzęt  elektroniczny/elektroniczny  medyczny  jest  zainstalowany  w  pomieszczeniach 

poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak to w której lokalizacji, o jakiej wartości,
k) kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego/elektronicznego medycznego 
Odpowiedź:
a) nie doszło do zalania,
b) konstrukcja  budynków  zgłoszonych  do  ubezpieczenia  została  szczegółowo  opisana  w 

odpowiedzi na pytanie Nr 1,
c) wartości jednostkowe poszczególnych budynków opisano w odpowiedzi na pytanie Nr 10,
d) budynek gospodarczy posiada dach drewniany, 
e) tak,
f) tak, ostatnia aktualizacja instrukcji 2013 r.
g) zabezpieczenie przeciwpożarowe to gaśnice i hydranty,
h) Zamawiający  posiada  monitoring  wewnątrz  szpitala  obejmuje  wejścia  i  wyjścia  z  budynku, 

rejestrowany w nagrywarce w Sekretariacie Szpitala, archiwizowany ok. miesiąca,
i) na wszystkich wymaganych budynkach założona jest instalacja odgromowa,  oddziały posiadają 

zabezpieczenie przeciw przepięciowe,
j) nie,
k) serwis.

Pytanie Nr 35
Wnosimy o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 2016-04-12 na godz. 12.00
Odpowiedź:
Zamawiający  przedłuża termin składania ofert do dnia 14.04.2016r. do godz. 10:00.  Komisyjne 
otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 14.04.2016r. 
godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Zamawiający zmienione załączniki zamieścił na stronie internetowej: 
www.szpitalkolno.pl jako załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianach. 

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, 
że w związku z odpowiedzią na zapytania dokonuje w dniu 07.04.2016r. zmiany treści SIWZ: 
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SZPITAL OGÓLNY W KOLNIESZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
 18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

1. W pkt. 10 ppkt. 9) SIWZ zmienia napisy:
Z:

„OFERTA PRZETARGOWA NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA 

SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE’’ 

Nie otwierać przed dniem 08.04.2016r. Godz. 1030.

Na:
„OFERTA PRZETARGOWA NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA 

SZPITALA OGÓLNEGO W KOLNIE’’ 

Nie otwierać przed dniem 14.04.2016r. Godz. 1030.

2.  Pkt. 11 ppkt. 1) i 2) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
1) Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 10 

ppkt. 9 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 14.04.2016r. do godz. 1000 w 
Sekretariacie Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 
na I-piętrze).

2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się 
w dniu 14.04.2016r. godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej. Otwarcie 
ofert jest jawne.

Pozostałe warunki zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Szpital Ogólny w Kolnie w związku ze zmianą treści SIWZ oraz ogłoszenia zgodnie z 
art 12a ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin 
składania  ofert do  dnia 14.04.2016r. do godz.  10:00.  Komisyjne  otwarcie  ofert  nastąpi  na 
posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 14.04.2016r. godz. 1030 w siedzibie 
Zamawiającego w sali konferencyjnej.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl
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