
 
 

Białystok, 15.12.2011  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie 

mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Sejnach ”. Znak sprawy: Ubezpieczenia 2012. Numer ogłoszenia: 401800 - 2011; 

data zamieszczenia: 29.11.2011 

 

Zamawiający odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: 

 

Pakiet I  - ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej  

 

1. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 ”Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych 

zdarzeń losowych”  - prosimy o wykaz wyposażenia –załącznik nr 8 tabela  1 na kwotę zł 6 632 421,72,  

 

Odpowiedź: Zamawiający przekaże wykaz wyposażenia dla wykonawcy po wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

2. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 ”Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych 

zdarzeń losowych”  -  prosimy o wyszczególnienie/zaznaczenie sprzętu elektronicznego i sprzętu 

medycznego na wykazie  wyposażenia – załącznik nr 8 tabela 1,    

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartość sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia wynosi: 106 520,31 

PLN, natomiast wartość sprzętu medycznego do ubezpieczenia wynosi: 4 915 800,13 PLN. 

 

3. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 ”Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych 

zdarzeń losowych”  -  prośba o podanie  informacji na temat sprzętu elektronicznego i medycznego: 

a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu,   

b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczanego  sprzętu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że:  

a) Zamawiający mam podpisane umowy na konserwację urządzeń/sprzętu  

b) Miejsce pracy ubezpieczonego sprzętu: administracja Szpitala, dyspozytornia, gabinety 

poradni specjalistycznych, dyżurki pielęgniarek, pokoje lekarskie  

 

4. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 ”Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych 

zdarzeń losowych” - prośba o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu w odniesieniu do sprzętu 

elektronicznego i sprzętu medycznego ”Ubezpieczeniem nie są objęte szkody  spowodowane w 

ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten 

nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i 

wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne 

alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę 

swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków 

klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.  

 

5. SIWZ „ Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1  w części dotyczącej dodatkowych warunków 

„Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” – prośba o   wykreślenie  pkt. 2  o treści: 

„Szkody spowodowane przez linie napowietrzne, słupy, budynki i budowle będące własnością 

ubezpieczającego jak i drzewa znajdujące się na terenie SP ZOZ w Sejnach polegające na ich 

przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu. Limit odpowiedzialności: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, wyczerpywany”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodny na wykreślenie pkt.2.  

 

6. SIWZ „ Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1  w części dotyczącej dodatkowych warunków 

„Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” pkt. 5 – prośba o podanie informacji  

jakiego rodzaju przedmioty zamontowane na zewnątrz budynku mają być przedmiotem ubezpieczenia,   



 
czy są to części składowe budynku i wartość ich  jest ujęta w sumie ubezpieczenia budynku, jeżeli są to 

przedmioty  inne (ewidencjonowane na  środkach trwałych- maszyny, urządzenia, wyposażenie lub na 

niskocennych składniach  majątku) prosimy o ich wykaz z podaną wartością lub określenie limitu 

odpowiedzialności  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  Proponujemy limit 

10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Nadmieniamy też, że odpowiedzialność za tego typu 

zdarzenia będzie istniała pod warunkiem prawidłowego zamontowania, zabezpieczenia tych 

przedmiotów, zgodnie z wymaganiami producenta.  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż na zewnątrz budynku Szpitala znajdują się: zbiorcza antena telewizyjna oraz 

antena radiotelefoniczna. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności  na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10 000,00 PLN.  

 

7. SIWZ „ Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1  w części dotyczącej dodatkowych warunków 

„Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” pkt. 7 – prośba o  wykreślenie tego  

zapisu  lub zmianę na zapis o treści „W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno 

szkody będące następstwem oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia jak i szkody 

będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach. Dla 

ryzyka zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach ustala się limit w 

wysokości 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia do wyczerpania w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedzialność za szkody będące następstwem naporu śniegu lub lodu,  zalania mienia wskutek 

topniejącego śniegu lub lodu zalegającego na dachach będzie istniała, o ile do szkody nie doszło 

wskutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczeniu otworów 

dachowych, okiennych i drzwiowych” . 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej treści w pkt 7.  

 

8. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 w części dotyczącej klauzul  w „Ubezpieczeniu 

mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” – prośba o zmianę treści  klauzuli ubezpieczenia kosztów 

dodatkowych  ( poz.2) w następującym zakresie:  

a) ppkt. 4 – zwiększone koszty odtworzenia maszyn … – zmianę zapisu „…  w granicach sumy 

ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, jednak nie więcej niż 100 000,00 

PLN” na zapis „w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, 

jednak nie więcej niż 50 000,00 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie 

ubezpieczenia”,  

b) ppkt. 5 – koszty pracy w godzinach nadliczbowych ….- zmianę zapisu „…  w granicach sumy 

ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, jednak nie więcej niż 100 000,00 

PLN” na zapis „w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, 

jednak nie więcej niż 50 000,00 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie 

ubezpieczenia”,  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany w treści klauzuli.  

 

9. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 w części dotyczącej klauzul  w „Ubezpieczeniu 

mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych” – prośba o wykreślenie  klauzuli zabezpieczeń 

przeciwpożarowych (poz. 7),  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Zamawiający zmienia treść klauzuli na następującą: 

Klauzula zabezpieczeń  przeciwpożarowych  

„Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejący w lokalizacjach 

Ubezpieczającego  uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w 

wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na 

piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy 

Ubezpieczającemu w tym celu stosowny termin na realizację. Jeżeli w wyznaczonym  terminie nie zostaną 

wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak 

tych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.” 



 
 

 

10. SIWZ  „Opis przedmiotu zamówienia” załącznik nr 1 w części dotyczącej klauzul  w „Ubezpieczeniu 

od kradzieży z włamaniem i rabunku” – prośba o wykreślenie  klauzuli zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych  (poz. 4), 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na wykreślenie klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 

Zamawiający zmienia treść klauzuli na następującą:  

Klauzula zabezpieczeń  przeciwkradzieżowych 

„Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych istniejący w lokalizacjach 

Ubezpieczającego  uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w 

wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wskaże je na 

piśmie, z uwzględnieniem poszczególnych braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy 

Ubezpieczającemu w tym celu stosowny termin na realizację. Jeżeli w wyznaczonym  terminie nie zostaną 

wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak 

tych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.” 

 

  


