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Wrocław, 13.09.2017 r. 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Samodzielnego  

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Krotoszynie 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 132/2017/N/KROTOSZYN 

 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Krotoszynie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra 

Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 

 
DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ 

Pytanie 1 
Prosimy o wykreślenie zapisów mówiących o tym, że jeżeli w ogólnych warunkach 
ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń 
jest szerszy od wskazanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do ochrony 
ubezpieczeniowej Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z prawa opcji? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia klauzul dodatkowych przypisanych 
temu ubezpieczeniu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z 
TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ 

 
Pytanie 4 
Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia 
wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  
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DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z 
TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA 

 
Pytanie 5 
Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności o szkody mające postać 
czystej straty finansowej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w przedmiocie i zakresie dobrowolnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 
poniższych zapisu w SIWZ: 
 z brzmienia: 
4) wyrządzone przez podwykonawców 
Limit 500.000zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

    na brzmienie: 
4) wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu 
Limit 500.000zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający, wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli w odniesieniu do 
szkód w mieniu przechowywanym (pacjentów) 
 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta  
w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na 
przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez 
pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane 
w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba 
odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie. 
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na 
przechowanie  
na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od 
pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. 
5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez 
podmiot leczniczy depozytu.  
Limit 10.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
 



  Strona 3 z 19                     

              SUPRA BROKERS 
® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A.                 
_____________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW 
 

Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania franszyzy integralnej i redukcyjnej w 
wysokości 500 zł w ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych żywiołów? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyz integralnej w 
wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z zakresu dodatkowego rozszerzenia o szkody w 
sprzęcie medycznym w karetkach – obejmuje działanie człowieka tj. szkody polegające na 
niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, zniszczeniu 
przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) a także 
skutki wypadku komunikacyjnego. Miejsce ubezpieczenia: terytorium RP. Limit: 25 000 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10 
Prosimy o potwierdzenie, iż rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w podziemnych 
instalacjach lub urządzeniach ma być ograniczone do ryzyk wskazanych w zakresie 
ubezpieczenia oraz zakres ma obejmować szkody w samych instalacjach lub urządzeniach 
bez szkód następczych. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
 

TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści  klauzuli szkód powstałych w wyniku 
prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych na następującą treść: 
KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres 

ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu 

ubezpieczenia: 

a) prac ziemnych  

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie 

na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji 

nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana 

jest dla: 

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500 000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 

ubezpieczenia. 

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 12 
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zapisu do klauzuli wartości 
mienia: 
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, odszkodowanie wypłacane przez Ubezpieczyciela 
jest zmniejszane proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. W 
przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o nie odtwarzaniu mienia ubezpieczonego 
w wartości odtworzeniowej, wypłata odszkodowania nastąpi w wartościach rzeczywistych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 13 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli nadwyżkowej do mienia 
ubezpieczanego w wartości księgowej brutto na następującą: 
KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA   
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje  tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy 
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla 
których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia 
jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub 
ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do 
przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 
200.000,00 złotych. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli samolikwidacji małych 
szkód na następująca treść: 
KLAUZULA LIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w 
przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 zł na dzień jej 
powstania, Ubezpieczony  lub Ubezpieczający  ma prawo po zgłoszeniu szkody do 
Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny 
protokół zawierający: 
a)  datę sporządzenia protokołu 
b)  skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół 
c) datę wystąpienia szkody 
d)  przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia) 
e) wykaz uszkodzonego mienia  
f)  krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania 
szkody 
g)  szacunkową wartość szkody  
h) dokumentację fotograficzną. 
Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub 
Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne 
do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: 
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- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem), 
- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), 
- kosztorys naprawy, 
- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać. 
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczyciela Ubezpieczający lub 
Ubezpieczony dostarczy kosztorys naprawy.  
Powyższe postanowienia, w żadnym razie: 
a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia 
Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona 
przestępstwa, także zawiadomienia Policji; 
b) nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty 

odszkodowania  
w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

 
Pytanie 15 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli szkód elektrycznych na 
następującą treść: 
KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje 
elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w 
szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub 
obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.  
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 

naprawczy, 
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na 

przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób 
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i 
przeglądami), 

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) 
i licznikach,     

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz 
żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i 
przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,  

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:  500 000 
zł. Franszyza redukcyjna: 500 zł 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 16 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli rzeczoznawców na 
następującą treść: 
KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW  
1.  Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne 
ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które 
Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu 
odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą zakład ubezpieczeń zobowiązał się 
wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że 
zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez zakład ubezpieczeń. 

2.  Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na 
wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do 
wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 20 
000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3.  Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów zakład ubezpieczeń ponosi 
odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 

4.  W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez zakład 
ubezpieczeń tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest 
zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia 
zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

5.  Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie klauzuli obiegu dokumentów? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

 
Pytanie 18 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli ewakuacji na następującą 
treść: 
KLAUZULA KOSZTÓW EWAKUACJI  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod 
warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie 
„Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w 
wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż 
niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. 
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 
1. transportem pacjentów,  
2. transportem sprzętu medycznego,  
3. magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla 

czynności ewakuacyjnych,  
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4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,  
5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej 

doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego 
pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.  

Zakład ubezpieczeń pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja 
przeprowadzona została  
na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem 
lub w obecności ww. służb. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 19 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści klauzuli przeniesienia mienia na 
następującą treść: 
KLAUZULA PRZENIESIENIA MIENIA  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia  
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakład ubezpieczeń ponosi 
odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego 
przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje 
szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku  
i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i 
testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest 
udokumentować fakt przeniesienia mienia  
z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.  
Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 
2 000 000 zł w danej lokalizacji. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 
 
Pytanie 20 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdów po 
szkodzie całkowitej na następującą: 
Klauzula ustalenia wartości pozostałości pojazdu 
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia AC, że w przypadku wystąpienia w umowie AC szkody całkowitej, 
umowa AC może obejmować dodatkowo organizację oraz pokrycie przez Ubezpieczyciela 
kosztów przeprowadzenia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania 
powiadomienia o szkodzie, aukcji internetowej dotyczącej sprzedaży uszkodzonego 
pojazdu, w celu ustalenia jego wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
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INFORMACJA O SZKODOWOŚCI 
Pytanie 21 
Prosimy o uzupełnienie informacji szkodowych o wypłacone szkody w okresie ostatnich 5 
lat dotyczących ubezpieczeń medycznych, aktualnych rezerw oraz wypłacanych rent, 
zgodnie z podanym wykazem. 
Jednocześnie informujemy, iż wysokość wypłaconego odszkodowania do zdarzenia 
opisanego w szczegółowym opisie roszczeń pod numerem 14., z data zdarzenia 01.01.2017r. 
wyniosła 3 500 PLN. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana w załączniku nr 11 

do SIWZ 132/2017/N/Krotoszyn za ostatnie 5 lat wg daty zdarzenia zgodnie z 

otrzymanymi zaświadczeniami od Ubezpieczycieli. 
 
 

PAKIET  II 

 
Pytanie 22 

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 

publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, 

których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy 

zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta 

ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z 

dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie 

umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?   

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby zamówienie było realizowane 

przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na 

podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał 

stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta 

ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
 
 
Pytanie 23 

Umowa Generalna dla Pakietu II §7 UST. 1 - Prosimy o potwierdzenie że po zastosowaniu 

prawa opcji łączny okres ubezpieczenia to 36 miesięcy. Prosimy o wprowadzenie 

następującego zapisu do §7 Umowy Generalnej dla Pakietu II - Ubezpieczyciel ma prawo 

odmówić skorzystania z prawa przedłużenia umowy ubezpieczenia: 

na kolejne 12 miesięcy następujące po upływie 24 miesięcznego podstawowego okresu 

ubezpieczenia jeśli szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań 

powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w stosunku do 

składki należnej za podstawowy okres ubezpieczenia na koniec 17 miesiąca podstawowego 

okresu ubezpieczenia przekroczy 50%, 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie 24 
Podanie jakie prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę i o jakiej wartości 

planuje Zamawiający przeprowadzić w ciągu roku 2018-19 wraz z określeniem ich wartości,  

 

Odpowiedź: W latach 2018-2019 planowana jest budowa nowego budynku Szpitala przy 

ul. Mickiewicza 21 w Krotoszynie na potrzeby prowadzenia działalności przez SPZOZ w 

Krotoszynie. Planowane nakłady inwestycyjne obejmują budowę nowego budynku i 

wynosić będą łącznie 24 500 000,00 PLN. 

 

 
Pytanie 25 

Prosimy w klauzuli „automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do 

SIWZ” wprowadzenie limitu 20% lub innego akceptowalnego, 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 26 
Klauzula aktów terroryzmu – prosimy o wprowadzenie poniższych wyłączeń do treści 

klauzuli:  

„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: 

a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 

chemicznych lub biologicznych 

b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 

promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego 

c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w 

wyniku działania wirusów komputerowych 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

 

 
Pytanie 27 

Prosimy o udostępnienie wykazu co najmniej 20 najdroższych maszyn, urządzeń, sprzętu 

elektronicznego, które miałyby być objęte ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczeniu 

mienia od wszystkich ryzyk z podaniem roku produkcji i wartości, 

Odpowiedź: Wszystkie możliwe informacje zostały podane w SIWZ. 
 
Pytanie 28 

Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy. Jeżeli nie jest to 

możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie 

ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z 

mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości 
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Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią z dnia 31.08.2017r. wartość PML wynosi 21 000 000 zł 

i dotyczy lokalizacji: ul. Mickiewicza 21 w Krotoszynie. 

 

Pytanie 29 

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 

 

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zgłoszono jeden budynek w złym stanie technicznym (nie 

przeznaczony do rozbiórki) tj. 

Lp. Nazwa nieruchomości Adres
Rodzaj 

użytkowania

Rok 

budowy

Liczba 

kondy-

gnacji

Konstrukcja 

wykonana z 

materiałów 

drewnianych?

Konstrukcja z 

płyt 

warstwowych z 

palnym 

wypełnieniem?

Konstrukcja:  pokrycie 

dachu (np. dachówka, 

papa), konstrukcja 

dachu ( np. drewniana, 

stalowa), materiał i 

konstrukcja stropów, 

materiał i konstrukcja 

ścian budynku

Wartość 

12

Bud.parterowy-warsztat 

ul.Bolewsk.

Krotoszyn ul. 

Bolewskiego 4-8

BEZPŁATNE 

UŻYTKOWANIE 1900 1,00 TAK NIE

dach konstrukcja 

drewniana, kryty papą, 

strop drewniany, 

ściany mur pruski 3 661,00  
 

Sposób zabezpieczenia:  

Firma ochrony 

Agencja Ochrony Osób i Mienia 

„HERAKLES” ul. 56 Pułku 

Piechoty Wlkp. 63-700 Krotoszyn 

 

 
Pytanie 30 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

a) mienie wyłączone z eksploatacji 

b) pustostany 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych 

sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia.  

 

Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zgłoszono mienia wyłączonego z eksploatacji lub 

pustostanów. 
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Pytanie 31 
W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych 

do rozbiórki  wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, 

uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na objęcie podstawowym zakresem ubezpieczenia 
jedynie w odniesieniu do budynków przeznaczonych do rozbiórki. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

 
Pytanie 32 
W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o 

zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, 

upadek statku powietrznego). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 33 
Dla budynków wyłączonych z eksploatacji( pustostanów) prosimy o przesłanie; 

-wykazu  ich lokalizacji (adresu),  

-jednostkowych sum ubezpieczenia, 

- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarska, własna 

ochronę, inne? 

-sposobu ich zabezpieczenia 

-podanie przyczyny ich wyłączenia, 

- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, 

prąd, itd. 

- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiekolwiek mienie, jeśli tak to jakie?. 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 34 
Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy 

rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 35 

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami 

skarp lub zboczy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie zagrożonych 

lokalizacji 

Odpowiedź: Mienie zgłoszone do ubezpieczenia NIE znajduje się na terenie zagrożonym 

osuwiskami skarp lub zboczy. 
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Pytanie 36 
Prosimy o wskazanie sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu. 

 

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu wskazany do 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk to: 

SPRZĘT ELEKTRONICZNY DO UBEZPIECZENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

Mienie zgłoszono wg wartości:

księgowa brutto

Lp. Miejsce zainstalowania Nazwa aparatu Model Numer seryjny
Rok 

produkcji
 Wartość  po korekcie 

187 Pracownia USG - Bolewskiego APARAT DO USG-PRACOWNIA USG UL. BOLEWSKIEGO 8-802-048/012 VSX001173 2017 307 989,00

Sprzęt medyczny stacjonarny (do 5 lat) 

 
 

 

SPRZĘT ELEKTRONICZNY DO UBEZPIECZENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK
Mienie zgłoszono wg wartości:

księgowa brutto
Lp. Lokalizacja Nazwa Typ Numer seryjny Rok prod. Producent  Wartość po korekcie 

38 Laboratorium Centralne

Analizator parametrów 

krytycznych GEM Premier 3000 19332 2007

COMESA POLSKA Sp. z 

o.o. 52 000,00
44 Pracownia usg ul. Bolewskiego Aparat USG SSD 3500 M09789 2007 Aloka 185 000,00

Sprzęt starszy niż 5 lat

 
 

 

Sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu wskazany do ubezpieczenia 

mienia od ognia i innych żywiołów to: 

ŚRODKI KŚT 

III

ŚRODKI KŚT 

VIII
Numer inwentarzowy Nazwa Rok produkcji Numer fabryczny

595 499,00 3 010 802,16
8-808-017/002 ZMYWARKA ZK-05 - O/POŁOŻNICZY 2002 5 270,40
8-808-017/006 ZMYWARKA - O/POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY 2008 5 380,20
8-808-017/005 ZMYWARKA - O/DZIECIĘCY 2006 6 142,70
3-302-001/024 PIEC CO GAZOWY - ZAKŁ.PIEL.OPIEK. 72553868 21 625,00
8-802-084/001 WIDEOPRINTER - USG BOLEWSKIEGO 2001 P-91E 4 895,66
8-801-011/002 WIRÓWKA STOŁOWA MPW-223E - LABOR.BOLEWSKIEGO 2002 10223e0311602 4 810,71
8-801-011/004 WIRÓWKA STOŁOWA MPW-223E-LABORATORIUM BOLEWSK. 2006 097306 4 777,55
8-801-202/001 CIEPLARKA Z PŁ.WOD.-LABORAT.BOLEWSKIEGO 1996 12/96 2 496,12
3-314-002/002 KOCIOŁ GAZOWY (PIEC) Z WYPOSAŻENIEM - KOTŁOWNIA 2008 32 500,00
3-314-002/003 KOCIOŁ GAZOWY  (PIEC) Z WYPOSAŻENIEM - KOTŁOWNIA 2008 PRESTIGE 120 28 239,73

łącznie 82 364,73 33 773,34

Element majątku Dodatkowe informacje

RUCHOMOŚCI

 
 

 

 

 

 



  Strona 13 z 19                     

              SUPRA BROKERS 
® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 

© Supra Brokers S.A.                 
_____________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 

www.suprabrokers.pl 

 

 

Pytanie 37 
Odnośnie ubezpieczenia lamp prosimy o potwierdzenie, że zapisany w warunkach 

szczegółowych zapis dotyczący pomniejszenia odszkodowania w postaci: 

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń niż wymienione w SIWZ 

(ogień, woda, kradzież z włamaniem oraz rabunek) będzie pomniejszone o franszyzę 

redukcyjną naliczaną za każdy miesiąc użytkowania ponad okres wskazany w poniższej 

tabeli: 

OPIS LAMP 

FRANSZYZA 

REDUKCYJNA 

po okresie użytkowania 

Lampy rentgenowskie (sprzęt niemedyczny) 

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 

6 

miesięcy 
5,5% 

Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt 

medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach 

radiologicznych 

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w urządzeniach do 

fotoskładu 

Termokatodowe lampy elektronowe gazowe (sprzęt 

medyczny) 

12 

miesięcy 

 

3% 

Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) 

Lampy wysokoczęstotliwościowe 

18 

miesięcy 
2,5% 

Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt 

medyczny) 

Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) 

Lampy pamięciowe 

Lampy fotopowielające 

24 

miesiące 
2% 

Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 

Lampy zdalnie wyłączane / płaskie 
24 miesiące 1,5% 
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Rentgenowskie lampy powiększające 

Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny) 

Lampy z akceleracją liniową 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 38 
Odnośnie ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących prosimy o 

potwierdzenie, że zapisany w warunkach szczegółowych zapis dotyczący pomniejszenia 

odszkodowania w postaci: 

„W  przypadku  szkody  spowodowanej  przez  pożar, zalanie,  kradzież  z włamaniem lub 

rabunek odszkodowanie będzie wypłacone na takich zasadach jak pozostałe części 

ubezpieczonego przedmiotu.  

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń niż wymienione powyżej będzie 

pomniejszone proporcjonalnie w takim stosunku w jakim pozostaje liczba kopii wykonanych 

do dnia powstania szkody do normy przewidzianej przez producenta” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 39 

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 

powyżej, nie mają zastosowania.  W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na 

uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i 

niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co 

najmniej następujące ryzyka:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było 

jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, 

sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w 

wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety 

powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza 

prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu 

ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody 

wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały 

wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 41 
W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje 

szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”  prosimy o 

wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS” i 

jednocześnie budzi wątpliwości interpretacyjne.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 42 
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o poniższe wyjaśnienie. W związku z 

zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się 

do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z 

których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają 

zastosowania.  W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych 

poniżej ryzyk:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją 

objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, 

aktów terrorystycznych,  działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku 

reakcji jądrowej, czynników biologicznych i chemicznych lub promieniowania 

radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące 

możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji 

Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: 

„Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego 

Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu 

ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 43 
Prosimy o informację na jaki dzień została podana informacja o szkodowości.  

Odpowiedź: Informacja o szkodowości została sporządzona na podstawie zaświadczenia 

otrzymanych od Ubezpieczycieli w dniu 19.07.2017 oraz 02.08.2017 r. 
 
Pytanie 44 
Czy w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu 

elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk w roku 2016 i 2017 nie miały miejsc szkody? 

Odpowiedź: Zgodnie z informacją podaną w załączniku nr 11 do SIWZ 

132/2017/N/Krotoszyn, która została sporządzona na podstawie otrzymanych zaświadczeń 

od Ubezpieczycieli. 

 

PAKIET I 

 
Pytanie 45 

Poprosimy o podanie informacji o liczbie porodów z rozbiciem rocznym za okres 3 

ostatnich  lat. 

Odpowiedź:  

2014 rok – 657 

2015 rok – 616 

2016 rok – 583 

 
Pytanie 46 
Poprosimy o podanie informacji o liczbie dializ z rozbiciem rocznym za okres 3 ostatnich  

lat. 
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Odpowiedź:  

2014 rok – 6056 

2015 rok – 6333 

2016 rok – 6776 

 
Pytanie 47 
W kontekście informacji odnoście ilości łóżek na oddziale położniczo-ginekologicznym (49) 

-proszę o wskazanie proporcji łóżek ginekologicznych do położniczych? 

Odpowiedź: 31 łóżek położniczych, 18 łóżek ginekologicznych 

  

 
Pytanie 48 
Jaka jest liczba łóżek w zakładach pielęgnacyjnych? 

Odpowiedź: 

25 łóżek zakład opiekuńczo-leczniczy 

5 Łózek zakład opieki paliatywnej  
 
 

PAKIET III – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

 
Pytanie 49 

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 

publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, 

których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy 

zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta 

ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z 

dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie 

umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę? 

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22. 
 

Pytanie 50 

W przypadku odpowiedzi akceptującej wymóg zatrudnienia na podstawie umowy 

agencyjnej wnioskuję o usunięcie z umowy generalnej paragrafu nr 8. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ze wzoru umowy §8. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 51 

Umowa Generalna dla Pakietu III §7 UST. 1 - Prosimy o potwierdzenie że po zastosowaniu 

prawa opcji łączny okres ubezpieczenia to 36 miesięcy. Prosimy o wprowadzenie 

następującego zapisu do §7 Umowy Generalnej dla Pakietu III - Ubezpieczyciel ma prawo 

odmówić skorzystania z prawa przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy 

następujące po upływie 24 miesięcznego podstawowego okresu ubezpieczenia jeśli 
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szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o 

wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w stosunku do składki należnej za 

podstawowy okres ubezpieczenia na koniec 17 miesiąca podstawowego okresu 

ubezpieczenia przekroczy 50%. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

 
Pytanie 52 

Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej dla ryzyka AC w wysokości 300,- zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 53 
W odniesieniu do zniesionej amortyzacji części prosimy o wprowadzenie zapisu iż zniesiona 
amortyzacja części nie dotyczy szkód w ogumieniu, akumulatorze oraz układzie 
wydechowym. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Pytanie 54 

W odniesieniu do zapisu warunków dodatkowych AC w treści” Zamawiający wymaga aby 

oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora 

odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W przypadku 

niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego 

pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości 

wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody” Na 

” Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 

Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić 

do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty 

odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty 

poniesione z tytułu naprawy szkody”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 55 

Prosimy o informację czy Zamawiający planuje nabyć pojazdy w czasie obowiązywania 

zamówienia o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie przewiduje zakupów 
pojazdów o wartości jednostkowej przewyższającej 400.000 zł. 

 

Pytanie 56 
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Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 57 

Z uwagi na specyfikę pojazdów prosimy o wykreślenie ryzyka szyb na oddzielnym ryzyku i 

wyłączenie powyższego ryzyka z zapisów szczegółowych warunków zamówienia. Szyby są 

ubezpieczane w ramach ryzyka Auto Casco. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 58 

W odniesieniu do zapisów klauzuli fakultatywnej  – Klauzuli współdziałania przy zbyciu 

pojazdu po szkodzie całkowitej, prosimy o informację czy Zamawiający uzna warunek za 

spełniony gdy Wartość pozostałości zostanie ustalona przez Ubezpieczyciela. Wiążące będą 

oferty wskazane przez Ubezpieczyciela lub przez Ubezpieczyciela zaakceptowane. 

Ubezpieczyciel pomoże w sprzedaży pozostałości. Sprzedającym będzie właściciel pojazdu, 

a nie Ubezpieczyciel. Ostatecznie jednak suma odszkodowania i kwoty sprzedaży będzie 

równa wartości rynkowej pojazdu, nie większej niż suma ubezpieczenia, zgodnie z OWU 

AC. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 59 

Prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli rzeczoznawców i 

przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody.  

 

Pytanie 60 

W przypadku braku zgody na pkt 59 prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w 

klauzuli rzeczoznawców do wysokości 5.000,- zł lub innego akceptowalnego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
klauzuli rzeczoznawców na 10 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 61 

Prosimy o informacje czy wartość pojazdów obejmuje wartość wyposażenia dodatkowego w 

tym medycznego. 

Odpowiedź: Wartość pojazdów nie obejmuje wartości wyposażenia dodatkowego w tym 

medycznego, za wyjątkiem ostatniego pojazdu w zestawieniu REJESTR POJAZDÓW tj. 

Volkswagen Crafter z 2017 roku PKR25198, którego wartość pojazdu została wskazana 

wraz z wyposażeniem. W związku z powyższym korygujemy załącznik nr 12 do SIWZ nr 

132/2017/N/Krotoszyn REJESTR POJAZDÓW o w/w pozycję zmieniając dla tej pozycji 
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Sumę ubezpieczenia Autocasco z  401 624,10 zł na sumę ubezpieczenia Autocasco 252 000 

zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.  

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Robert Gostyński 


