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Do Wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
W postępowaniu przetargowym na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej
oraz ubezpieczenia komunikacyjne Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy
ATIIS Sp. z o.o. (znak sprawy: FZP/ZP-26/U/21/15) wpłynęły zapytania w związku z
powyŜszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informujemy, Ŝe:
CZĘŚĆ I
1. proszę o podanie PML
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe wskaźnik PML na lokalizacje jest następujący:
przy ul. Górczewska 89 wynosi 45%
przy ul. Pawińskiego 2 wynosi 5%
przy ul. Grochowska 278 wynosi 2%
przy ul. Nowogrodzka 62a wynosi 43%
przy ul. Śliska 5 wynosi 4%
przy ul. Ludwika Rydygiera 8 wynosi 1%
2. proszę o wyłączenie z warunków dodatkowych dotyczących ognia i innych zdarzeń
losowych zapisu:” Ubezpieczyciel odpowiada za 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.” ewentualnie wprowadzenie limitu
odpowiedzialności 50 000zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.
3. gdzie i w jakiej odległości od budynku znajdują się linie napowietrzne, czy są
zlokalizowane nad budynkiem o konstrukcji dachu drewnianej
Odpowiedź: linie napowietrzne nie są zlokalizowane nad budynkiem o konstrukcji dachu
drewnianej
4. proszę o usunięcie Klauzuli ubezpieczenia prewencyjnej sumy ubezpieczenia z Zadania
1
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.
5. proszę o usunięcie Klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia z ubezpieczenia mienia
od ognia i innych zdarzeń losowych
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Regon: 016441803; NIP 5272699583; KRS: 0000476231 XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie; Kapitał zakładowy 70 155 000zł wpłacony w całości.
Siedziba spółki: 01-401 WARSZAWA, ul. Górczewska 89, Oddziały: ul. Grochowska 278, ul. Pawińskiego 2, ul. Śliska 5, ul. Nowogrodzka 62 A.
Recepcja: (+ 48) 22 321 12 00 ; sekretariat (+48) 22 321 14 00 ; fax. (+48) 22 321 14 06 ; strona: www.attis.com.pl ; poczta: zarzad@attis.com.pl.
Medycyna Pracy, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Specjaliści, Stomatologia, Diagnostyka Medyczna i Laboratoryjna, Szpital Opieki Krótkoterminowej,
Chirurgia Jednego Dnia, Psychologia Pracy, Rehabilitacja.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.
6. proszę o zmniejszenie limitu na ubezpieczenie gotówki od ryzyka kradzieŜy 100 000
zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.
7. proszę o informacje ile ma lat najstarszy sprzęt elektroniczny, jakiej jest wartości, jaki
to sprzęt
Odpowiedź: PoniŜej wykazy najstarszego sprzętu elektronicznego
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO STACJONARNEGO POWYśEJ 5 LAT
(DATA ZAKUPU DO 31-12-2009 ) ZALICZANEGO DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ W MOMENCIE ZAKUPU WYNOSI POWYśEJ 3,500 ZŁ
Data
Wartość
Nr
Stan na
zakupu Nazwa przedmiotu
księgowa
inwentarzowy
dzień
brutto
ROK
4-00187
Komputer ESCOM DE/386
2 710,43 zł
31-07-2015
1996
4-00247-00
Instalacja sieci komputerowej
7 770,00 zł
31-07-2015
1997
4-00366-00
Transformator izolacyjny
45 346,18 zł
31-07-2015
1998
4-00516
UPS PULSAR EX 20
6 331,80 zł
31-07-2015
2000
4-00517
UPS PULSAR EX 20
6 331,80 zł
31-07-2015
2000
4-00541
okablowanie sieci komputer.MP
4 608,76 zł
31-07-2015
2000
4-00552
Oprogramowanie sieci komputer.
4 378,63 zł
31-07-2015
2000
4-00559
Oprogramowanie sieci komputer.
11 629,04 zł
31-07-2015
2000
4-00592-00
Komputer Celeron 466
4 621,36 zł
31-07-2015
2000
4-00638
Instalacja sieci komputerowej
5 739,84 zł
31-07-2015
2000
4-00639
Instalacja sieci komputerowej
854,96 zł
31-07-2015
2000
4-00640
Instalacja sieci komputerowej
788,28 zł
31-07-2015
2000
4-00642
Wykonanie sieci komputerowej
2 381,83 zł
31-07-2015
2000
4-00652
Rozbudowa sieci komputerowej
1 383,63 zł
31-07-2015
2000
4-00653
Drukarka C5000100
10 858,00 zł
31-07-2015
2001
4-00677
Komputer Partner 667
2 903,60 zł
31-07-2015
2001
4-00837
SERWER kontroler sieci WIN 200
26 589,69 zł
31-07-2015
2005
4-00905DRUKARKA KART ZEBRA
7 150,00 zł
31-07-2015
2006
PROJEKTOR BENQ 4-01061-00
5 002,00 zł
31-07-2015
2008
MULTIMEDIALNY
KOMPUTER HP SERWER TC
4-01304-00
13 378,92 zł
31-07-2015
2004
2120
4-01305-00
KOMPUTER PENTIUM IV
5 763,28 zł
31-07-2015
2004
4-01306-00
KOMPUTER PENTIUM IV
5 763,28 zł
31-07-2015
2004
4-01308-00
KOMPUTER AMD -K6 300MHZ
3 840,24 zł
31-07-2015
1999
4-01313-00
SIEĆ KOMPUTER. - COMTEX
18 370,82 zł
31-07-2015
2002
ZESTAW KOMPUT. +
4-01314-00
4 529,86 zł
31-07-2015
2009
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
4-01315-00
4 529,86 zł
31-07-2015
2009
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
4-01316-00
4 139,86 zł
31-07-2015
2009
DRUKARKA
4-01317-00
ZESTAW KOMPUT. +
4 166,52 zł
31-07-2015
2009
2

4-01318-00
4-01319-00
4-01320-00
4-01321-00
4-01322-00
4-01323-00
4-01324-00
4-01325-00
4-01326-00
4-01327-00
4-01328-00
4-01329-00
4-01330-00
4-01331-00
4-01332-00
4-01333-00
4-01334-00
4-01335-00
4-01336-00
4-01337-00
4-01344-00
4-01345-00
4-01346-00
4-01347-00
4-01348-00
4-01349-00

DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW
KOMPUT.+DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUTEROWY
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +

4 529,86 zł

31-07-2015

2009

4 529,86 zł

31-07-2015

2009

4 038,20 zł

31-07-2015

2009

4 038,20 zł

31-07-2015

2009

4 038,20 zł

31-07-2015

2009

4 038,20 zł

31-07-2015

2009

4 038,20 zł

31-07-2015

2009

4 038,20 zł

31-07-2015

2009

4 038,20 zł

31-07-2015

2009

4 038,20 zł

31-07-2015

2009

4 038,20 zł

31-07-2015

2009

4 038,20 zł

31-07-2015

2009

4 038,20 zł

31-07-2015

2009

5 587,60 zł

31-07-2015

2009

5 587,60 zł

31-07-2015

2009

5 587,60 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009
3

4-01350-00
4-01351-00
4-01352-00
4-01353-00
4-01354-00
4-01355-00
4-01356-00
4-01358-00
4-01359-00
4-01360-00
4-01361-00
4-01362-00
4-01363-00
4-01364-00
4-01365-00
4-01366-00
4-01367-00
4-01368-00
4-01369-00
4-01370-00
4-01371-00
4-01372-00
4-01373-00
4-01374-00
4-01375-00
4-01376-00
4-01377-00
4-01378-00
4-01379-00
4-01380-00

DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT.+
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5510
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
Router LINKSYS
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
SERWER ADMINISTR. E5320
SERWER E5520 BAZODANOWY
SERWER 2-E5520 TERMINALI
WYPOSAśENIE SZAFY
SERWER.
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMUT. +
DRUKARKA
ZESTAW KOMPUTEROWY.
ZESTAW KOMPUTEROWY

3 627,06 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 017,46 zł

31-07-2015

2009

4 529,86 zł

31-07-2015

2009

4 529,86 zł

31-07-2015

2009

4 529,86 zł

31-07-2015

2009

4 529,86 zł

31-07-2015

2009

4 529,86 zł

31-07-2015

2009

28 328,40 zł
10 211,40 zł

31-07-2015
31-07-2015

2009
2009

7 393,20 zł

31-07-2015

2009

4 160,20 zł
5 990,20 zł
5 990,20 zł
5 990,20 zł
57 245,07 zł
17 324,00 zł
67 226,88 zł

31-07-2015
31-07-2015
31-07-2015
31-07-2015
31-07-2015
31-07-2015
31-07-2015

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

13 188,20 zł

31-07-2015

2009

5 148,40 zł

31-07-2015

2009

5 148,40 zł

31-07-2015

2009

5 148,40 zł

31-07-2015

2009

5 148,40 zł

31-07-2015

2009

5 148,40 zł

31-07-2015

2009

4 812,90 zł
4 135,80 zł

31-07-2015
31-07-2015

2009
2009
4

4-01381-00
4-01384-00
4-01385-00
4-01386-00

SERWER DELL BAZODANOWY
ZESTAW KOMPUTEROWY
ZESTAW KOMPUTEROWY
SERWER
PODSUMOWANIE

16 958,00 zł
6 886,90 zł
4 733,60 zł
32 592,30 zł
701 570,36 zł

31-07-2015
31-07-2015
31-07-2015
31-07-2015

2009
2003
2004
2003

WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO POWYśEJ 5 LAT
( DATA ZAKUPU DO 31-12-2009 )- LAPTOPY ŚT+NŚT
Nr
inwentarzowy
4-01339-00
4-01340-00
4-01341-00
4-01342-00
4-01343-00
4-01382-00
4-01383-00
4-00896
4-00922
4-01044

Nazwa przedmiotu
LAPTOP-ELITE BOOK
LAPTOP-ELITE BOOK
LAPTOP-ELITE BOOK
LAPTOP-ELITE BOOK
LAPTOP-ELITE BOOK
LAPTOP-LIFFE BOOK NOTEBOOK
LAPTOP TOSHIBA
LAPTOP-Komputer NOTEBOOK
LAPTOP-NOTEBOOK FUJITSUSIEMENS
LAPTOP ACER
PODSUMOWANIE

Wartość
księgowa
brutto
6 063,40 zł
6 063,40 zł
6 063,40 zł
6 063,40 zł
9 357,40 zł

31-07-2015
31-07-2015
31-07-2015
31-07-2015
31-07-2015

Data
zakupu
- ROK
2009
2009
2009
2009
2009

5 307,00 zł

31-07-2015

2007

3 895,00 zł
2 963,95 zł

31-07-2015
31-07-2015

2008
2006

2 963,95 zł

31-07-2015

2006

2 616,90 zł
51 357,80 zł

31-07-2015

2008

Stan na
dzień

WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO MEDYCZNEGO DO 5
LAT ( DATA ZAKUPU OD 01-01-2010 ) ZALICZANEGO DO ŚRODKÓW
TRWAŁYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W MOMENCIE ZAKUPU WYNOSI
POWYśEJ 3.500 ZŁ ( GUS 802)
Nr
Data
Wartość
Stan na
inwentarzow
Nazwa przedmiotu
zakupu dzień
księgowa brutto
ROK
y
APARAT EKG CARDIOVIT31-078-04571-00
5 992,00 zł
2010
AT-1
2015
31-078-04572-00
LAMPA SANI SOL BS
9 599,00 zł
2010
2015
2-KANAŁOWY
31-078-04631-00
6 843,46 zł
2011
TERMOMETR+POW.SONDA
2015
PRZEPŁYWOWY
31-078-04661-00
5 400,00 zł
2011
PODG.KRWI I PŁYNÓW
2015
31-078-04662-00
MONITOR EZSTIMII ES400
7 344,00 zł
2012
2015
31-078-04663-00
MONITOR W-300
7 884,00 zł
2012
2015
AUTOREFRAKTOMETR AKR
31-078-04682-00
16 200,00 zł
2010
– 520
2015
31-078-04702-00
DIATERMIA ELTRON 80
4 200,00 zł
2010
2015
5

8-04722-00

LASER DORIS,APLIKATOR
LASER.-SKANER

12 883,80 zł

8-04787-00

APARAT EKG ASCARD

12 200,00 zł

8-04794-00

APARAT DO USUWANIA
KAMIENIA

3 994,28 zł

8-04818-00

APARAT EKOHOLTER

44 105,00 zł

8-05155-00
8-05156-00
8-05164-00
8-05165-00
8-05166-00
8-05167-00
8-05168-00
8-05169-00
8-05170-00
8-05184-00
8-05185-00
8-05187-00
8-05188-00
8-05189-00

TOR WIZYJNY DO OPER.
ENDOSKOPOWYCH
AUTOKLAW KASETOWY
STATIM 5000S
ULTRASONOGRAF SPINEL II
GŁOWICA DO APARAT
ULTRASR ESAOTE MYLAB50
GŁOWICA DO APARATU
ULTRASON.ESAOTE MYLAB
GŁOWICA DO APARATU
ULTRASON.
GŁOWICA DO APARATU
ULTRASON.
GŁOWICA DO APARATU
ULTRASON.
GŁOWICA DO APARATU
ULTRASON.
WIDEOGASTROSKOP
CYFROWY GIF-Q165
WIDEOGASTROSKOP
CYFROWY GIF-Q165
ENDOSKAN 2PL Z
CZYTNIKIEM DO MYJNI
ENDOBASE - INTEGRACJA Z
MYJNIĄ ETD
REJESTRATOR
HOLTEROWSKI EKG

315 029,92 zł
15 999,99 zł
30 624,48 zł
28 620,00 zł
27 000,00 zł
27 000,00 zł
28 620,00 zł
31 752,00 zł
45 360,00 zł
70 446,24 zł
70 446,24 zł
6 659,84 zł
8 394,75 zł
7 495,20 zł

8-05192-00

BIEśNIA DIAGNOSTYCZNA

24 300,00 zł

8-05206-00

POMPA SPEC BADU 21 400V

8 602,14 zł

8-05207-00
8-05208-00
8-05224-01

GŁOWICA
ULTRASONOGRAFICZNA DO
OBRAZOWANI
ZESTAW RESPIRATOR
TRILOGY 100
SKANER TERAPULS 2 SCAN
POWER
PODSUMOWANIE

60 000,00 zł
23 500,00 zł
10 320,00 zł

31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015
31-072015

2011
2010
2010
2010
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2015
2015

976
816,34 zł
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CZĘŚĆ II
PYTANIE 1
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania
mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. JeŜeli OWU
wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to
mają one zastosowanie, chyba Ŝe Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w
niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zapis zgodnie z zapisami SIWZ.
PYTANIE 2
Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonej do ubezpieczenia lokalizacji remonty. Czy
teren prac jest wyłączony z uŜytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te
nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub
konstrukcji dachu?
Odpowiedź: Zamawiający oświadcza, Ŝe w chwili obecnej nie trwają remonty
PYTANIE 3
Zamawiający posiada pustostany - prosimy o podanie wartości pustostanów zgłoszonych do
ubezpieczenia oraz wartości mienia w nich znajdującego się. Prosimy równieŜ o dodanie
poniŜszego zapisu:
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach
wyłączonych z uŜytkowania przez okres dłuŜszy niŜ 30 dni. Przez wyłączenie z uŜytkowania
strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak
jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.
Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów moŜe być udzielana
przez okres dłuŜszy niŜ 30 dni od wyłączenia obiektu z uŜytkowania, pod warunkiem Ŝe
spełnione są łącznie następujące warunki:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoŜ. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne
technicznie
i gotowe do uŜycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda,
inne ciecze oraz para.
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do
likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada pustostanów
PYTANIE 4
Czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk znajduje się elektroniczny sprzęt
przenośny, prosimy o doprecyzowanie, Ŝe jest on objęty ubezpieczeniem tylko w miejscu
ubezpieczenia - lokalizacjach Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, Ŝe sprzęt elektroniczny przenośny ma zostać objęty
ochroną ubezpieczeniową na warunkach sprzętu elektronicznego zgodnie z przedmiotem
ubezpieczenia, zakres terytorialny cała Polska.
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PYTANIE 5
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie w zakresie
ubezpieczenia, Ŝe „wyłączone są szkody spowodowane w ubezpieczanym sprzęcie 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 wyłącznie 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: Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie zaproponowanego zapisu w
ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z włączeniem szkód
wodno-kanalizacyjnych i związanych z klimatyzacją.
PYTANIE 6
Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk znajduje się w pomieszczeniu:
a/ o zwiększonym zagroŜeniu działania wody,
b/ wyposaŜonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe,
c/ czy szpital ma podpisana umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu
medycznego
zgodnego z zaleceniami producenta?
Odpowiedź:
a) Nie
b) Tak, ale nie we wszystkich
c) Tak

PYTANIE 7
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Jeśli wiek ubezpieczanego sprzętu elektronicznego ubezpieczanego w ramach mienia od
wszystkich ryzyk przekracza 5 lat - wnioskujemy o włączenie poniŜszej klauzuli dla sprzętu
powyŜej 5 lat:
KLAUZULA ubezpieczania sprzętu elektronicznego starszego niŜ 5 lat i/lub w wartościach
rzeczywistych
Z zastrzeŜeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, Ŝe w
przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu
lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności
z uwzględnieniem stopnia faktycznego zuŜycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu,
montaŜu i demontaŜu oraz opłat celnych i innych tego typu naleŜności, z wyłączeniem
kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z
dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:
1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego
sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia
faktycznego zuŜycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montaŜu,
2) jeŜeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub
naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontaŜu i montaŜu,
potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął
szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zuŜycia do dnia
szkody.
W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niŜsza
niŜ koszty wymienione wyŜej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania
zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę
PYTANIE 8 – dotyczy zakresu ubezpieczenia:
a) zalanie w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu – prosimy o wprowadzenie podlimitu
odpowiedzialności 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, jeŜeli do powstania szkody
nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych
lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych. Z zakresu
ubezpieczenia wyłączone są szkody spowodowane zagrzybieniem, zapleśnieniem, poceniem
się rur, wyrządzone przez wodę gruntową, pływy lub fale morskie, a takŜe powstałe wskutek
systematycznego zawilgacania pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodnokanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych,
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia
zaproponowanego zapisu. Zamawiający ustala podlimit odpowiedzialności 25 000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
b) zapadanie i osuwanie się ziemi – prosimy o wprowadzenie doprecyzowania:
„niespowodowane działalnością człowieka,
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie zapisu
c) uderzenie pojazdu własnego – prosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności w
wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie zaproponowanego limitu.
d) dla przepięć innych niŜ atmosferyczne prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości
50.000,00 zł,
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia
zaproponowanego limitu.
PYTANIE 9
Prosimy o podanie daty aktualnego protokołu z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu
technicznego obiektu budowlanego. Prosimy równieŜ o podanie zaleceń wydanych podczas
ostatnich przeglądów budynków oraz które z nich zostały zrealizowane przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Protokół z przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego jest z 2011 r
Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa PoŜarowego.
Odpowiedź:
Szpital - Sporządzono w 2014r.
Przychodnie podległe - Sporządzono w 2014 r.
Pytanie 11
Czy umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w
okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: KaŜdy sprzęt elektroniczny jest konserwowany
Pytanie 12
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zgłoszony do ubezpieczenia wszelki sprzęt elektroniczny został
wyposaŜony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i
przepięciami.
Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu
elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, Ŝe urządzenia
zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :
1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposaŜone w automatyczne
urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym
sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposaŜone w
automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom
dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego
Pytanie 13 - prosimy o włączenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk poniŜszej klauzuli w treści:
„Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT
W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe,
przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu
za szkodę rzeczową nie uwaŜa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub
oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian
spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w
szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie,
uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a takŜe powstałe w ich następstwie
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szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub
zakłóceń w działalności.
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu
funkcjonalności, uŜytkowania lub dostępności do nich, jak równieŜ powstałe w ich
następstwie szkody związane z utratą zysku, a takŜe powstałe w ich następstwie szkody
związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w
działalności.
JednakŜe – mimo wprowadzenia powyŜszych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z
zastrzeŜeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie
ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody
PYTANIE 14
a) czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest poniŜej
poziomu gruntu;
b) czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest w
pomieszczeniach
o zwiększonym zagroŜeniu działania wody.
Odpowiedź:
a) nie
b) nie
PYTANIE 15
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla
ryzyka upadku drzew, budynków, budowli w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.
Proponujemy łączny limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie zaproponowanego limitu.
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PYTANIE 16
Klauzula prolongacyjna – prosimy o zmianę treści na:
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel przedłuŜy termin zapłaty składki
ubezpieczeniowej lub raty składki o czternaście dni - bez obciąŜania Ubezpieczającego
ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod warunkiem złoŜenia pisemnego wniosku przez
Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności składki
ubezpieczeniowej lub raty składki.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie zaproponowanej treści
klauzuli.
PYTANIE 17
Klauzula dewastacji – prosimy o dodanie zapisu:
„Ubezpieczeniem objęte są budynki i znajdujące się w nich mienie oraz mienie poza
budynkami (z wyłączeniem wartości pienięŜnych).”
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę.
PYTANIE 18
Klauzula zabezpieczeń
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zabezpieczenia przeciwpoŜarowe i przeciwkradzieŜowe spełniają
wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa.
Odpowiedź:
Szpital - system sygnalizacji poŜaru - jest
- instalacja sygnalizacji poŜaru – tak , obejmuje 100% obiektu szpitala oraz poradni
dziecięcej i przedszkola
Braki - oddymiania szybów windowych
- dostosowania dźwigów do potrzeb ekip ratowniczych
Przychodnie lekarskie – sieć hydrantowa nie spełnia wymogów PN dotyczy Przychodni ul.
Śliska, ul. Nowogrodzka
Pytanie 19
Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych (limit 100.000,00 PLN)– jakie prace
Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia? Czy prace prowadzone będą przez firmy
zewnętrzne, które posiadają polisę OC w zakresie prowadzonych prac z limitem sumy
gwarancyjnej odpowiadającym wartości tych prac?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje następujące prace remontowo-budowlane:
1. Termomodernizacja Przychodni przy ul Nowogrodzkiej 62A
2. Modernizacja i remont 4 piętra oraz dokończenie 5p. szpitala w celu przystosowania
oddziału do onkologii kobiecej lub interny.
3. Remont pokrycia dachowego przychodni przy ul. Pawińskiego 2 w Warszawie.
4. Remont pomieszczeń w obiektach Centrum Attis (malowanie i wymiana podłóg z
PCV)
5. MontaŜ urządzeń przeciwsłonecznych (rolety) w Szpitalu Centrum Attis przy ul.
Górczewskiej 89
6. Modernizacja łącznika pomiędzy szpitalem i przychodnią
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7. MontaŜ instalacji solarnej dla szpitala i przychodni przy ul. Górczewskiej 89.
8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizacja zewnętrznej
sieci wodociągowej (instalacji hydrantowej) ul. Górczewska 89 w Warszawie.
9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizacja wewnętrznej
sieci wodociągowej (instalacji hydrantowej) w Przychodniach ul. Śliska 5 i ul.
Nowogrodzka 62 A w Warszawie
10. Wymiana instalacji elektrycznej w szpitalu przy ul. Górczewskiej.
11. Modernizacja łącznika pomiędzy szpitalem i diagnostyką obrazową, modernizacja
podjazdu dla karetek i parkingu.
12. Modernizacja i przystosowanie przychodni przy ul. Górczewskiej w Warszawie dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
13. Modernizacja i przystosowanie przychodni przy ul. Pawińskiego 2 w Warszawie dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
14. Modernizacja pomieszczeń budynku oraz osuszenie podpiwniczenia przychodni przy
ul. Pawińskiego 2 w Warszawie.
15. Remont studni głębinowej.
16. Zakup i montaŜ klimatyzacji w układzie centralnym na 3p. przychodni przy ul. Śliskiej
5.
17. Zakup i montaŜ klimatyzacji w układzie centralnym dla szpitala przy ul. Górczewskiej
89.
18. Projekt rozbudowy i modernizacji „Patia” łączącego szpital z przychodnią przy
ul. Górczewskiej 89.
Pytanie 20
Klauzula szadzi katastrafalnej – prosimy o wniesienie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 50.000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na limit w wysokości 20.000zł . na jedno i wszystkie
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
Pytanie 21
Prosimy o moŜliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec
pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku szkodowości (odszkodowania +
rezerwy do składki przypisanej) równej lub przekraczającej 40% z danego rodzaju
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pytanie 22
Zwracamy się z prośbą o podanie PML na poszczególne lokalizacje.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe wskaźnik PML na lokalizacje jest następujący:
przy ul. Górczewska 89 wynosi 45%
przy ul. Pawińskiego 2 wynosi 5%
przy ul. Grochowska 278 wynosi 2%
przy ul. Nowogrodzka 62a wynosi 43%
przy ul. Śliska 5 wynosi 4%
przy ul. Ludwika Rydygiera 8 wynosi 1%
Pytanie 23
Prosimy o wprowadzenie Klauzul w treści jak niŜej
Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz urządzeń medycznych w
brzmieniu:
13

a)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia, iŜ odpowiedzialność Ubezpieczyciela za uszkodzenie
lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:
- przy szkodach 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).
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Tabela nr 1
Zmniejszenie odszkodowania
po okresie
miesięczny
uŜytkowania
współczynnik

a) Oznaczenie lamp
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
5,5 %
6 miesięcy
• Lampy laserowe (poza medycyną)
• Lampy rentgenowskie-anodowe
- w
szpitalach, oddziałach radiologicznych,
• Lampy laserowe (w medycynie),
• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w
12 miesięcy
3,0 %
zapisie FOTO- (poza medycyną)
• Lampy analizujące (poza medycyną)
• Tyratrony (w medycynie)
• Lampy kineskopowe (poza medycyną)
18 miesięcy
2,5 %
(poza
• Lampy
wysokiej
częstotliwości
medycyną)
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach
rentgenologicznych (w medycynie )
24 miesiące
2,0 %
• Inne lampy projektowe (w medycynie)
• Lampy pamięciowe (poza medycyną)
• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)
• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w
medycynie)
• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w
1,5 %
24 miesiące
medycynie)
• Lampy analizujące / Kineskopy (w
medycynie)
• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje
okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich
w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę
procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:
P
x
100
PG x X x Y
gdzie:
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z 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:
a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta
współczynnik 1;
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie
więcej niŜ 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji
współczynnik
0,75;
współczynnik
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta
0,30:
Y = współczynnik likwidacyjny
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a) lampy rentgenowskie
współczynnik 2
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie
współczynnik
3.
1. JeŜeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują
indywidualne warunki udzielonej gwarancji.
b ) Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii doŜylnej Ustala się z zachowaniem
pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia , iŜ Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w
urządzeniach do endoskopii oraz do terapii doŜylnej wyłącznie pod następującymi warunkami:
• w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa,
wymagane do zachowania urządzenia w naleŜytym stanie,
• przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie
kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
• przestrzegane są kaŜdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego
stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i
przechowywania.
c) Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia, iŜ 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 .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.
(dot. ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk)
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę
Klauzula ubezpieczenia sprzętu lamp od wszystkich ryzyk w brzmieniu:
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
Zmniejszenie odszkodowania
a) Oznaczenie lamp
po
okresie miesięczny współczynnik
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b) uŜytkowania
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
6 miesięcy
5,5 %
• Lampy laserowe (poza medycyną)
• Lampy
rentgenowskie-anodowe
w
szpitalach, oddziałach radiologicznych,
• Lampy laserowe (w medycynie),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

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:
P
x
100
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:
a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niŜ 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.
JeŜeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują
indywidualne warunki udzielonej gwarancji.
(dot. ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę
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Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ 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 ii inne gazy lub substancje chłodzące są materiałami w
rozumieniu § 5 ust. 4 OWU 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.
(dot. ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę

Klauzula ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii doŜylnej
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii doŜylnej
wyłącznie pod następującymi warunkami:
- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do
zachowania urządzenia w naleŜytym stanie,
- przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu
nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są kaŜdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania,
mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.
(dot. ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgodę
Klauzula przenośnego sprzętu elektronicznego
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ Ubezpieczyciel rozszerza
zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w
elektronicznym sprzęcie przenośnym (równieŜ w telefonach komórkowych) uŜytkowanym do
celów słuŜbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieŜy z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel
odpowiada tylko wtedy gdy:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie
istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzieŜ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń
czasowych nie stosuje się gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na
parkingu strzeŜonym lub w zamkniętym garaŜu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz.
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W kaŜdym przypadku utraty sprzętu (w tym równieŜ telefonów ) w wyniku kradzieŜy z
włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości
szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy
oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub
jego braku.
(dot. ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody
Pytanie 24
Prosimy o podanie wartości ogrzewania solarnego i gdzie jest zlokalizowana ? Z
wyszczególnieniem wartości samych baterii zamontowanych na zewnątrz budynku. Prosimy o
wyłączenie z zakresu szkód powstałych w bateriach słonecznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zamontowanych na dachu baterii słonecznych.
Pytanie 25
Prosimy o potwierdzenie, iŜ kaŜda z instalacji sygnalizacji poŜaru obejmuje 100% obiektu w
którym jest zamontowana.
Odpowiedź: Przychodni podległe – nie dotyczy Przychodni
Pytanie 26
Prosimy o informację gdzie jest odprowadzany sygnał z instalacji SAP ? Do PSP ?
Odpowiedź:
Szpital – monitoring poŜarowy wykonuje Firma NOMA
Podległe przychodnie – nie dotyczy Przychodni
Pytanie 27
Z jaką częstotliwością są serwisowane instalacje Sygnalizacji PoŜaru?
Odpowiedź:
Szpital – raz w roku oraz kaŜdorazowo w przypadku awarii SSP.
Podległe przychodnie – nie dotyczy Przychodni
Pytanie 28
Czy są jakieś miejsca w szpitalu, które są zabezpieczone przeciwpoŜarowo inaczej niŜ całość
szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej
wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, poŜar, tryskacze lub inne, jakie ?
Odpowiedź: Szpital nie ma takiej potrzeby
Pytanie 29
Czy na terenie szpitala składowane są gazy techniczne, ciecze łatwopalne? W jaki sposób są
zabezpieczone, kto ma do nich dostęp?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, Ŝe w/w nie są składowane.
Pytanie 30
Czy agencja ochrony mienia posiada polisę OC z tytułu prowadzonej działalności.
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Odpowiedź: Agencja ochrony posiada polisę OC z tytułu prowadzonej działalności.
Pytanie 31
Ilu pracowników sprawuje dozór w dzień / w nocy?
Odpowiedź:
1.ul. Górczewska 89 – w dzień 4 osoby, w nocy 3 osoby
2.ul. Śliska 5 – 1 osoba dzień
3.ul. Pawińskiego2 – 1 osoba dzień
4.ul. Nowogrodzkiej 62A – 1 osoba dzień, 1 osoba noc
Pytanie 32
Czy na okres 2016 - 2018 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa,
przebudowa obiektów istniejących lub nowych?
Odpowiedź: tak, jak niŜej:
Nowe inwestycje
1. Termomodernizacja Przychodni przy ul Nowogrodzkiej 62A
2. Modernizacja i remont 4 piętra oraz dokończenie 5p. szpitala w celu przystosowania
oddziału do onkologii kobiecej lub interny.
3. Remont pokrycia dachowego przychodni przy ul. Pawińskiego 2 w Warszawie.
4. Remont pomieszczeń w obiektach Centrum Attis (malowanie i wymiana podłóg z
PCV)
5. MontaŜ urządzeń przeciwsłonecznych (rolety) w Szpitalu Centrum Attis przy ul.
Górczewskiej 89
6. Modernizacja łącznika pomiędzy szpitalem i przychodnią
7. MontaŜ instalacji solarnej dla szpitala i przychodni przy ul. Górczewskiej 89.
8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizacja zewnętrznej
sieci wodociągowej (instalacji hydrantowej) ul. Górczewska 89 w Warszawie.
9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz modernizacja wewnętrznej
sieci wodociągowej (instalacji hydrantowej) w Przychodniach ul. Śliska 5 i ul.
Nowogrodzka 62 A w Warszawie
10. Wymiana instalacji elektrycznej w szpitalu przy ul. Górczewskiej.
11. Modernizacja łącznika pomiędzy szpitalem i diagnostyką obrazową, modernizacja
podjazdu dla karetek i parkingu.
12. Modernizacja i przystosowanie przychodni przy ul. Górczewskiej w Warszawie dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
13. Modernizacja i przystosowanie przychodni przy ul. Pawińskiego 2 w Warszawie dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
14. Modernizacja pomieszczeń budynku oraz osuszenie podpiwniczenia przychodni przy
ul. Pawińskiego 2 w Warszawie.
15. Remont studni głębinowej.
16. Zakup i montaŜ klimatyzacji w układzie centralnym na 3p. przychodni przy ul. Śliskiej
5.
17. Zakup i montaŜ klimatyzacji w układzie centralnym dla szpitala przy ul. Górczewskiej
89.
18. Projekt rozbudowy i modernizacji „Patia” łączącego szpital z przychodnią przy
ul. Górczewskiej 89.
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Pytanie 33
Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia klauzuli wartości księgowej brutto.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody
Pytanie 34
Prosimy o informację, czy środki trwałe usytuowane są poniŜej poziomu gruntu? Jeśli tak,
prosimy o podanie jaki to sprzęt i gdzie jest zlokalizowany?
Odpowiedź: poniŜej poziomu gruntu znajdują się między innymi archiwa z dokumentami,
szatnia dla pracowników
CZĘŚĆ III
Zadanie 1
Pyt. 1 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wypowiedzenia o
poniŜszej treści:
„Umowa Ubezpieczenia moŜe zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kaŜdego
okresu rozliczeniowego/polisowego, jeŜeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy
ubezpieczenia mienia:
a)
na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%;
wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw
szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki
naleŜnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy
b)
na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%;
wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw
szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu
rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki naleŜnej
za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9
miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).
c)
niezaleŜnie od powyŜszego Ubezpieczyciel moŜe dokonać wypowiedzenia umowy z
waŜnych powodów do których naleŜą:
-niemoŜność 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,
- zmiana ryzyka (zmiana działalności, wzrost sumy gwarancyjnej lub zakresu ubezpieczenia).”
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie powyŜszego zapisu dla Zadania I,
Zadania II, Zadania III.
Pyt.2 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych dodatkowego wyłączenia „wyłączone zostają szkody w przewodach, urządzeniach
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp. w pomieszczeniach
nieogrzewanych, a które są technologicznie do tego przystosowane, w których nie opróŜniono
rur z wody itp. przed okresem zimowym tj. okresem działania niskich temperatur.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
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Pyt.3 W odniesieniu do punktu nr 5 „Dodatkowych warunków dotyczących ubezpieczenia od
ognia i innych zdarzeń losowych” prosimy o potwierdzenie, iŜ chodzi o przedmioty
zamontowane na zewnątrz budynku, które są zgłoszone do ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pyt.4 W odniesieniu do punktu nr 5 „Dodatkowych warunków dotyczących ubezpieczenia od
ognia i innych zdarzeń losowych” wnosimy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego w
wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia..
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pyt.5 W odniesieniu do punktu nr 8 „Dodatkowych warunków dotyczących ubezpieczenia od
ognia i innych zdarzeń losowych” wnosimy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego w
wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia..
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pyt. 6 Wnosimy o zastąpienie treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód w ubezpieczeniu ryzyk
z zadania 1 poniŜszą treścią:
„KLAUZULA BEZZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w
przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości
produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się moŜliwość bezzwłocznego dokonania
napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne
działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami
wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony
zobowiązany jest do sporządzenia i przedłoŜenia Ubezpieczycielowi dokumentacji
zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów
uszkodzonych podlegających wymianie.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pyt. 7 Wnosimy o dopisanie do klauzuli katastrofy budowlanej:
- do punktu 3:
„… w obiektach nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do uŜytkowania,
uŜytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, w budynkach w wieku powyŜej 50 lat.”
- franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niŜ 1000 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zapis bez wprowadzenia zaproponowanej
franszyzy redukcyjnej.
Pyt. 8 Wnosimy o potwierdzenie, iŜ limit odpowiedzialności dla klauzuli katastrofy
budowlanej jest określony na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
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Pyt. 9 Wnosimy o obniŜenie limitu w klauzuli prewencyjnej dla wszystkich ryzyk z zadania 1
do 10% składki rocznej w polisie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Jako minimum 10% składki rocznej w polisie
Pyt. 10 Wnosimy o przesunięcie klauzuli prewencyjnej dla wszystkich ryzyk z zadania 1 do
klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pyt. 11 Prosimy o potwierdzenie, iŜ klauzula fakultatywna „Klauzula dodatkowej sumy
ubezpieczenia” jest odpowiednikiem klauzuli obligatoryjnej „Klauzuli ubezpieczenia
przezornej sumy ubezpieczenia” i ma za zadanie zwiększenie limitu odpowiedzialności ze 150
tys. zł na 1 mln zł. Treści tych klauzul są prawie identyczne.
Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapisy dotyczące klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z
obligatoryjnego zakresu przedmiotu zamówienia. Dla klauzuli dodatkowej sumy
ubezpieczenia ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 1 000 000zł na jedno i na
wszystkie zdarzenia
Pyt. 12. Wnosimy o potwierdzenie, iŜ wszystkie określone dla poszczególnych składników
mienia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i
wandalizmu oraz w ubezpieczeniu szyb są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia oraz Ŝe są
one łączne dla wszystkich lokalizacji Ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pyt. 13 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieŜy z
włamaniem, rabunku i wandalizmu poniŜszej definicji dla „mienia pracowniczego” i mienia
osób trzecich (pacjentów):
„Mienie pracownicze i mienia osób trzecich (pacjentów) jest to zwyczajowo przyjęte mienie
ruchome znajdujące się w miejscu ubezpieczenia z wyłączeniem wartości pienięŜnych,
pojazdów mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pyt. 14 Wnosimy o dopisanie do Klauzuli przewłaszczenia mienia, iŜ warunkiem kontynuacji
ochrony ubezpieczeniowej jest by ubezpieczane mienie, które byłoby przewłaszczane na
zabezpieczenie pozostawało w miejscu zgłoszonym do ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody. Klauzula przewłaszczenia mienia jest
rozszerzeniem przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Pyt. 15 Wnosimy o dopisanie do klauzuli urządzeń zewnętrznych:
- „Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich
wymontowanie nie było moŜliwe bez pozostawienia śladów uŜycia siły lub narzędzi.”
- oraz Ŝe limit określony jest na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź:
-Zamawiający nie wyraŜa zgody na zapis.
-Zamawiający wyraŜa zgodę.
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Pyt. 16 Jaki limit odpowiedzialności ma być na koszty naprawy zabezpieczeń – w tabeli jest
20 tys. zł w klauzuli kosztów naprawy zabezpieczeń 10 tys. zł.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe limit odpowiedzialności na koszty naprawy
zabezpieczeń wynosi 20 000,00 zł.
Pyt. 17 Wnosimy o dopisanie do klauzuli kradzieŜy zwykłej, iŜ nie ma ona zastosowania do
wartości pienięŜnych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pyt. 18 Wnosimy o usunięcie z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z punku 9 klauzul
obligatoryjnych:
- podpunktu „c” – Zamawiający dopuścił obowiązywanie klauzuli ograniczenia zasady
proporcji (klauzula nr 4);
- podpunktu „d” – zamawiający określił, iŜ wiek sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia jest nie
większy niŜ 5 lat (licząc od daty jego wyprodukowania)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pyt. 19 Wnosimy o uzupełnienie klauzuli ochrony sprzętu elektronicznego przenośnego:
- w podpunkcie drugim punktu 2 zastąpienie wyraŜenia „….zamknięty na klucz”
wyraŜeniem „.. został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki” oraz
dopisanie „ i włączony został sprawnie działający system alarmowy”,
- dopisanie nowego podpunktu „kradzieŜ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną
6.00 a 22.00 godziną (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z
transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeŜonym lub w zamkniętym
garaŜu)”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Pyt. 20 Prosimy o podanie dodatkowych informacji odnośnie sprzętu
elektronicznego/medycznego:
- czy jakikolwiek zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny/elektroniczny
medyczny jest zainstalowany w pomieszczeniach poniŜej poziomu gruntu ? jeŜeli tak
prosimy o podanie jakie to mienie i o jakiej wartości. Czy jest w tych lokalizacjach
zastosowane jakieś zabezpieczenie uniemoŜliwiające zalanie tych pomieszczeń.
- czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny/elektroniczny medyczny
posiadają konserwowane na bieŜąco zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, odgromowe,
czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- kto zajmuje się konserwacją sprzętu – czy personel własny czy jest podpisana umowa na
konserwację z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną.
Odpowiedź:
- sprzęt nie jest zlokalizowany poniŜej poziomu gruntu
- lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny/elektroniczny medyczny
posiadają konserwowane na bieŜąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe,
posiadają dodatkowe/ awaryjne źródła zasilania (agregat)
- podpisana jest umowa na konserwację z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną
Pyt.21 W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wnosimy o włączenie do zakres
ubezpieczenia następujących klauzul:
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Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:
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
Zmniejszenie odszkodowania
a) Oznaczenie lamp
po
okresie miesięczny
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)
uŜytkowania
współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
6 miesięcy
5,5 %
• Lampy laserowe (poza medycyną)
• Lampy rentgenowskie-anodowe
- w
szpitalach, oddziałach radiologicznych,
• Lampy laserowe (w medycynie),
• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w
12 miesięcy
3,0 %
zapisie FOTO- (poza medycyną)
• Lampy analizujące (poza medycyną)
• Tyratrony (w medycynie)
• Lampy kineskopowe (poza medycyną)
2,5 %
• Lampy
wysokiej
częstotliwości
(poza 18 miesięcy
medycyną)
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach
rentgenologicznych (w medycynie )
24 miesiące
2,0 %
• Inne lampy projektowe (w medycynie)
• Lampy pamięciowe (poza medycyną)
• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)
• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w
medycynie)
• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w
24 miesiące
1,5 %
medycynie)
• Lampy analizujące / Kineskopy (w
medycynie)
• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)
• Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje
okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich
w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę
procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:
P
x
100
PG x X x Y
gdzie:
P
= liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z uŜyciem odnośnej
lampy (włącznie z okresem uŜytkowania przez poprzedniego właściciela) przed
25

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:
a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta
współczynnik 1;
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niŜ 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
współczynnik
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie
3.
JeŜeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują
indywidualne warunki udzielonej gwarancji.
Odpowiedz: Zgodnie z częścią II do pytania nr 23
Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ 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
Odpowiedz: Zgodnie z częścia II do pytania nr 23
Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii doŜylnej:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii doŜylnej
wyłącznie pod następującymi warunkami:
•
w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa,
wymagane do zachowania urządzenia w naleŜytym stanie,
•
przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie
kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
przestrzegane są kaŜdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania,
mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.
Odpowiedź: Zgodnie z częścia II do pytania nr 23
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Zadanie 2
Pyt. 1 Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wypowiedzenia o
poniŜszej treści:
„Umowa Ubezpieczenia moŜe zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kaŜdego
okresu rozliczeniowego/polisowego, jeŜeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy
ubezpieczenia mienia:
a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%;
wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i
rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do
9/12 składki naleŜnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy
b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%;
wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i
rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu
rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki
naleŜnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu
rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).
c) niezaleŜnie od powyŜszego Ubezpieczyciel moŜe dokonać wypowiedzenia umowy z
waŜnych powodów do których naleŜą:
-niemoŜność 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,
- zmiana ryzyka (zmiana działalności, wzrost sumy gwarancyjnej lub zakresu ubezpieczenia).”
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie powyŜszego zapisu uwzględniając
60% wskaźnik od pkt a) do b)
Pyt. 2 Wnosimy o dopisanie do zakresu ubezpieczenia OC nr 2 do punkt 2a
„Ubezpieczenie nie obejmuje szkód będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych
lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.”
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w OC niemedycznym proponowany zapis
Pyt. 3 Wnosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia OC nr 2 z punktu „4” określającego
zakres ubezpieczenia powtarzającego się podlimitu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę.
Pyt. 4 Wnosimy o zastąpienie klauzul obligatoryjnych nr 1 i 2 jedną klauzulą o poniŜszej
treści:
„Brak wpłaty przez Ubezpieczającego drugiej lub kolejnych rat składki w terminie
przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy,
ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie moŜe być podstawą do odstąpienia
przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty
drugiej lub kolejnych rat składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć
Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, 7-dniowy, termin do zapłaty raty. W przypadku nie
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dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel moŜe odstąpić od umowy
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody
Zadanie 3
Pyt. 1 Wnioskuję o wprowadzenie do klauzul (Postanowienia dodatkowe – klauzule
fakultatywne ) limitów:
2. Klauzula pojazdu zastępczego – Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ Strony uzgodniły, Ŝe z
tytułu umowy ubezpieczenia zawartej jest realizowana na rzecz Uprawnionego i polega na
zorganizowaniu i pokryciu kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego, na okres naprawy
pojazdu.
Poproszę o wprowadzenie limitu okresu naprawy 3 lub 7 dni.
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę.
3. Klauzula zakwaterowania – Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ Strony uzgodniły, Ŝe
zorganizowanie i pokrycie kosztów rezerwacji, dojazdu i pobytu w hotelu, tj. noclegu i
śniadania, gdy usunięcie przyczyny unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu lub odzyskanie
go i przekazanie Ubezpieczonemu po kradzieŜy nie moŜe być zrealizowane tego samego dnia,
w którym dane zdarzenie nastąpiło, a do zdarzenie doszło na terytorium Polski i UE.
Poproszę o wprowadzenie limitu okresu maksymalnie 3 doby oraz bez kosztów wyŜywienia
(chyba Ŝe koszty wyŜywienia są wliczone w cenę noclegu i innych usług hotelowych).
Odpowiedź Zamawiający wyraŜa zgodę.
CZĘŚĆ IV
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe ograniczenie zwiększenia składki ubezpieczeniowej, o którym
mowa w par. 3 ust. 1 umowy ubezpieczenia (str. 56-58 SIWZ), o maksymalnie 10% składki
pierwotnej nie dotyczy sytuacji wskazanych w par. 3 ust. 2 pkt c-e umowy ubezpieczenia.
Dotyczy Zadania 1 i 2
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, Ŝe w ramach umowy o zamówienie publiczne jest
moŜliwość zwiększenia wartości zamówienia (wartości umowy) o 10% liczonej od kwoty
wskazanej w par. 1 ust. 3 umowy - oznacza to, Ŝe w przypadku konieczności zapłaty składki
dodatkowej (na przykład z powodu zwiększenia wartości sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej)
bądź w przypadku zwiększenia ilości (nabycie nowego mienia) ubezpieczanego mienia)
wartość umowy moŜe być zwiększona o 10% kwoty określonej w par. 1 ust. 3 umowy. W
przypadku przekroczenia wartości zamówienia (wartości umowy określonej w par. 1 ust. 3
powiększonej o 10%) mogą być udzielane będą zamówienia uzupełniające.

CZĘŚĆ V
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W związku z przetargiem na ubezpieczenie Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny
Pracy ATTIS Sp. z o.o, zwracamy się z uprzejma prośbą o przesuniecie terminu składania
ofert na dzień 2015-10-30, tak byśmy po otrzymaniu odpowiedzi na pytania mieli czas na
ocenę ryzyka i przedstawienie naszej oferty.
Odpowiedź: Zmawiający wyraŜa zgodę na zmianę terminu składania ofert. Zamawiający
zmienia termin składania ofert na dzień 30 października do godziny 12:00. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 30 października 2015 o godzinie 12:30.
Miejsce składania i otwarcia ofert zgodnie z SIWZ.
Tym samym ulega zmianie zapis na kopercie z ofertą, jak niŜej.:
„OFERTA – PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY ATTIS SP. Z O.O.
ZNAK SPRAWY FZP/ZP-26/U/21/2015
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.10.2015 GODZINA 12:00”

Ponadto Zamawiający w osobnym pliku załącza brakujący w SIWZ załącznik nr 8 tj.
Oświadczenie Wykonawcy/ów o przynaleŜności do grupy kapitałowej oraz poprawiony
załącznik nr 1 do SIWZ tj. opis przedmiotu zamówienia i załącznik nr 7 do SIWZ tj.
wykaz mienia

Wszelkie zmiany naleŜy przyjąć jako wiąŜące w SIWZ oraz załącznikach.

Zatwierdził:
Kierownik Działu,
Zamówień Publicznych
Anna Janowska

Sprawę prowadzi na podstawie pełnomocnictwa:
Karolina Bednarska broker
tel. 694 448 537
e-mil: kb@pwskonstanta.com.plmailto:przetargi@attis.com.pl
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