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DZP.26.37.6.2020 

 

WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na ,,Usługę 

ubezpieczenia Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. (nr sprawy 37/2020) 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela 

odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego 

postępowania przetargowego, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 

 

Pytanie nr 1: 

PAKIET II 

Podanie wartości najdroższej strefy pożarowej łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu 

Odpowiedź: 

Podział stref pożarowych Zamawiający podaje w załączniku Informacje do oceny ryzyka 

 

Pytanie nr 2: 

PAKIET II 

Podanie, czy są planowane jakieś inwestycje w okresie do 25.08.2021? Proszę o podanie ich wartość 

Odpowiedź: 

Rozbudowa i modernizacja SOR, wartość 16 500 000, 00 zł brutto. 

 

Pytanie nr 3: 

PAKIET II 

Podanie, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia 

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgłasza krwi. 

 

Pytanie nr 4: 

PAKIET II 

Podanie wykazu sprzętu ubezpieczonego w ramach grupy VIII z uwzględnieniem: nazwy, daty 

produkcji, wartości sprzętu; jeśli nie będzie to możliwe prosimy o podanie wykazu 10 najdroższych 

pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości 

sprzętu;  

Odpowiedź: 

Zamawiający podaje wykaz sprzętu grupy VII w Załączniku nr 11 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 5: 

PAKIET II 

Uzupełnienie Klauzuli automatycznego pokrycia zapisem w brzmieniu: Warunkiem objęcia 

ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia jest zgłoszenie go do ubezpieczenia przed upływem 

tych 30 dni i opłacenie dodatkowej składki. Składka naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej 

w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu 

ubezpieczenia, począwszy od daty poniesienia wydatków związanych z nabyciem lub zwiększeniem 

wartości. 
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Limit odpowiedzialności wynosi 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnych kategorii 

mienia w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/mienia od wszystkich 

ryzyk, nie więcej niż 5.000.000 PLN. Suma ubezpieczenia mienia ustalona na pierwsze ryzyko 

pozostaje bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie nr 6: 

PAKIET II 

Wprowadzenie limitu sumy ubezpieczenia mienia na jednego pracownika i osobę trzecią 

w wysokości 1 000,00 zł ;  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 7: 

PAKIET II 

Wprowadzenie klauzuli w brzmieniu:  

1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) 

z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit 

odpowiedzialności - 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego 

dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 100 000 zł  

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich 

i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami 

umowy ubezpieczenia.  

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych 

zasad.  

4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży 

z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia 

urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań: 

Tabela deprecjacji ze skalą   

   

Opis lampy 
Redukcja odszkodowania 

po okresie użytkowania miesięcznie o 

a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w 

sprzęcie niemedycznym) 
6 miesięcy 5,5% 

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,5% 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) 
12 miesięcy 3,0% 

b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 

(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub 

oddziałach radiologicznych (tomografia 

komputerowa patrz b) 

12 miesięcy 3,0% 

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,0% 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) 
12 miesięcy 3,0% 
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Termokatodowe lampy elektronowe gazowane 

(sprzęt medyczny) 
12 miesięcy 3,0% 

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,0% 

Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości 

(sprzęt niemedyczny) 
18 miesięcy 2,5% 

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 

ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.  

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich 

w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową 

obliczoną na podstawie następującego wzoru:  

P x 100 : PG x X x Y  

gdzie:  

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej 

lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem 

szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki 

gwarancji producenta,  

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie 

skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,  

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp 

danego rodzaju:  

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,  

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy 

do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75, 

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3, 

Y= współczynnik likwidacyjny, 

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2, 

2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie nr 8: 

PAKIET II 

Wprowadzenie limitu 300 000 PLN dla szkód elektrycznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie nr 9: 

PAKIET II 

Wyjaśnienie, czy limit dla szkód w mieniu poza lokalizacją wynosić ma 10 000 PLN czy 100 000 

PLN ; 
Odpowiedź: 

Limit dla szkód w mieniu poza lokalizacją wynosi 10 000 zł. 
 

Pytanie nr 10: 

PAKIET II 

Usunięcie z treści klauzuli ewakuacji zapisu w brzmieniu "Dyrekcji podmiotu leczniczego"; 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 11: 

PAKIET II 

Zastąpienie klauzuli szybkiej likwidacji szkód poniższą treścią: 

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których 

czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin 

oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło 

skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony 

kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin 

szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, 

dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie 

udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający 

zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej 

kradzieżą." 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 
 

Pytanie nr 12: 

PAKIET II 

Podanie aktualnej na koniec sierpnia 2020r. informacji o szkodowości za ostatnie 5 lat; 

Odpowiedź: 

Zamawiający zaktualizuje szkodowość na koniec sierpnia 2020. Załącznik Informacja do oceny 

ryzyka zostanie wysłany Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o udostępnienie części poufnej 

SIWZ. Zamawiający podaje szkodowość zgodnie z załącznikiem Informacja do oceny ryzyka. 

 

Pytanie nr 13: 

PAKIET I 

podanie, czy Szpital prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa : 

a/ czy zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem - proszę opisać w jaki 

sposób  

b/ czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników 

c/ czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym 

koronawierusem - proszę opisać 

d/ czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirus, 

czy ma robiony pomiar temperatury - proszę opisać ( można załączyć ankietę) 

e/ czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem 

f/ czy Szpital posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie 

koronawirusem 

Odpowiedź: 

a) każdy pracownik w zależności od ryzyka narażenia na zakażenie stosuje Środki Ochrony 

Indywidualnej (maski chirurgiczne, maski z filtrem Hepa, przyłbice, rękawice, 

jednodyżurowe ubrania i obuwie, fartuchy barierowe w zależności od stopnia narażenia). 

b) tak, podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników 

na obecną chwilę 

c) tak. Pracownik podejrzany o bycie zakażonym musi być izolowany, nie może pełnić dyżuru , 

sprawować opieki nada pacjentami oraz mieć bezpośredniego kontaktu z pracownikami, 

musi mieć pobrany wymaz. Do momentu otrzymania wyniku izolacja pracownika. 

d) przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa 

(ankieta w załączeniu), 
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pacjent  ma robiony pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym przy przyjęciu 

przez personel medyczny w SOR zabezpieczony w ŚOI. 

e) nie, w Szpitalu nie ma odrębnej izby przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie 

koronawirusem 

f) nie, Szpital nie posiada wyodrębnionego oddziału dla pacjentów podejrzanych o zakażenie 

koronawirusem 

 

Pytanie nr 14: 

PAKIET I 

podanie, ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród pacjentów . 

Odpowiedź: 

1 zakażenie stwierdzone jako Szpitalne, 7 zakażeń  pacjentów przy przyjęciu do Szpitala, 

zarejestrowano do dnia 4.09.2020r. 

 

Pytanie nr 15: 

PAKIET I 

podanie, ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród personelu. 

Odpowiedź: 

Wśród personelu w Szpitalu nie stwierdzono zakażenia. 

 

Pytanie nr 16: 

PAKIET I 

podanie, czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa. 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie nr 17: 

PAKIET I 

podanie liczby wszystkich operacji wykonanych w ciągu roku z wyszczególnieniem operacji z zakresu 

ortopedii 

Odpowiedź: 

W roku 2019 wykonano zabiegów i operacji łącznie 8.894, w tym Blok Operacyjny Ortopedii – 

1.252 zabiegi i operacje. 

 

Pytanie nr 18: 

Przesuniecie terminu składania ofert na dzień 10.09.2020r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie nr 19: 

Zwracam się z wnioskiem o przesunięcie terminu złożenia oferty. Wnioskowany nowy termin 

złożenia oferty to 14.09.2020r 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 20: 

PAKIET II 

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość? 

Odpowiedź: 

Szkodowość sporządzono na dzień 01.07.2020 

 

Pytanie nr 21: 

PAKIET II 

W sytuacji kiedy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec lipca 2020, prosimy 

o aktualizację danych szkodowych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający uaktualnia szkodowość na sierpień 2020. Zaktualizowany załącznik Informacje do 

oceny ryzyka zostanie przesłany Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o udostępnienie części 

poufnej SIWZ. 

 

Pytanie nr 22: 

PAKIET II 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczeń Pakietu II nie zostały założone nowe rezerwy na 

szkody zgłoszone a nie wypłacone. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 23: 

PAKIET II 

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na 

poniższe pytania:  

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 

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

różnic 

Odpowiedź: 

Zamawiający był ubezpieczony w podobnym zakresie do określonego w SIWZ. 

b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 

negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

Odpowiedź: 

Tak, wszystkie obiekty/ lokalizacje były zgłoszone do ubezpieczenia. 

c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego 

w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich 

wskazanie 

Odpowiedź: 

Zakres był ubezpieczony w podobnym zakresie do określonego w SIWZ. 

d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów? 

Odpowiedź: 

Franszyzy/udziały własne były dotychczas podobne do określonego w SIWZ. 
 

Pytanie nr 24: 

PAKIET II 

Czy w okresie 3 ostatnich lat ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do mienia Zamawiającego 

obejmowała szkody wynikające z działania człowieka? Jeśli tak – jaki obowiązywał limit 

odpowiedzialności, franszyza redukcyjna/udział własny? 
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Odpowiedź: 

Ochrona obejmowała w okresie ostatnich 3 lat działanie człowieka. Limity, franszyzy i udziały 

własne były podobne do określonego w SIWZ. 
 

Pytanie nr 25: 

PAKIET II 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w odniesieniu do szkód 

wynikających z podniesienia się poziomu wód gruntowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie nr 26: 

PAKIET II 

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego, prosimy o wprowadzenie podlimitu 

odpowiedzialności – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 27: 

PAKIET II 

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody 

spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite 

opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, 

jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne 

Zamawiającego po takich szkodach? 

Odpowiedź: 

Nie wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem wód gruntowych. 

 

Pytanie nr 28: 

PAKIET II 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy 

o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były 

sprawne i zgodne z przepisami prawa. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 29: 

PAKIET II 

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do 

ubezpieczenia: 

a) czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na 

bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne 

źródła zasilania  

Odpowiedź: 

Tak. 

b) kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna. 

Odpowiedź: 

Personel własny/ Firmy zewnętrzne 
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Pytanie nr 30: 

PAKIET II 

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu: 

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, 

Odpowiedź: 

Nie 

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe 

Odpowiedź: 

Gaśnice proszkowe 

 

Pytanie nr 31: 

PAKIET II 

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach 

wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie 

oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)? 

Odpowiedź: 

Wszystkie poziomy posiadają zabezpieczenia różnicowo-prądowe, wyłączniki przepięciowe 

 

Pytanie nr 32: 

PAKIET II 

Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o szkody mechaniczne – prosimy 

o wyłączenie z zakresu. W przypadku braku zgody, prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz 

wprowadzenie ograniczenia dla szkód: 

a)  w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie 

w ramach konserwacji, 

b) w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych, 

c) będące następstwem naturalnego zużycia, 

d) za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy, 

e) spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, 

o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności 

mógł się dowiedzieć, 

f) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych 

i remontów, 

g) charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia, 

h) pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł i wprowadzenia w/w 

ograniczeń. 

 

Pytanie nr 33: 

PAKIET II 

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu: 

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 

• wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane 

wymagające pozwolenia na budowę, 

• w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedz modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie nr 34: 

PAKIET II 

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 

500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego 

akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedz modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie nr 35: 

PAKIET II 

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 wszystkich ryzyk „zakres ubezpieczenia 

powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją 

Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań 

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

w wyniku reakcji jądrowej,  promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego 

lub biologicznego” 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie 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 potwierdza powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie 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.” 

 

Pytanie nr 36: 

PAKIET II 

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 „zakres 

powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją 

Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań 

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

w wyniku reakcji jądrowej,  promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego 

lub biologicznego” 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie 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.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie 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.” 

 

Pytanie nr 37: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego 

jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego 

powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

Pytanie nr 38: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy 

prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W związku z powyższym, jeżeli OWU 

wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one 

zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że,  odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają 

zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń. Jeżeli w ogólnych warunkach 

ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest 

szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony 

ubezpieczeniowej Zamawiającego .Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których 

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

 

Pytanie nr 39: 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały 

zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla 

danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 40: 

Prosimy wykreślenie części zapisu: „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się 

dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego 

powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego .Zapisy 

w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż 

zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” jako naruszającego zapisy Ust. PZP. Możliwość 

wprowadzenia do OPZ postanowień nieprzewidzianych w SIWZ, które rozszerzają zakres przedmiotu 

zamówienia nie może być uznane za dopuszczalne w świetle art. 29 ust. 1 PZP 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie nr 41: 

Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić 

inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy 

o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace. 
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Odpowiedź: 

Rozbudowa i modernizacja SOR, wartość 16 500 000, 00 zł brutto. 

 

Pytanie nr 42: 

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ 

pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgłasza w/w budynków. 

 

Pytanie nr 43: 

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji 

jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie nr 44: 

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o uzupełnienie zapisu: Limit 20% sumy ubezpieczenia 

dla danej grupy mienia 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia łącznej sumy 

ubezpieczenia. 

 

Pytanie nr 45: 

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy 

o wprowadzenie limitu kwotowego. Proponujemy 500.000 zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 46: 

Prosimy o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 11.09.2020 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 47: 

PAKIET II 

Prośmy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie szkody nagłe, 

niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego – brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie 

oferty.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 48: 

PAKIET II 

Kiedy planują Państwo zaktualizować IBP. 

Odpowiedź: 

Posiadamy aktualną. 

 

 

 



 

12 

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  

NIP: 521-293-24-55, kapitał zakładowy w wysokości: 26 692 000,00 zł 

Pytanie nr 49: 

PAKIET II 

Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju środki obrotowe mają zostać objęte ochroną 

ubezpieczeniową? 

Odpowiedź: 

W ankiecie podmiotu leczniczego pod pojęciem środków obrotowych ujęto: zapasy, 

tj. materiały, towary, leki według stanów magazynowych. 

 

Pytanie nr 50: 

PAKIET II 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach deklarowanych sum ubezpieczenia nie zostało ujęte mienie 

przeznaczone do wyburzenia, rozbiórki, złomowania, utylizacji oraz mienie nieużytkowane lub 

w złym stanie technicznym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 51: 

PAKIET II 

Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu 

ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu lub o konstrukcji drewnianej?  

Jeśli tak – prosimy o wskazanie które to obiekty, jaka jest ich wartość oraz mienie o jakiej wartości 

znajduje się w tych budynkach oraz o informację o posiadanych zabezpieczeniach p-pożarowych.  

Odpowiedź: 

Wszystkie dane o konstrukcji zgłoszonych budynków Zamawiający podaje w załączniku nr 12 

Informacja do oceny ryzyka. 

 

Pytanie nr 52: 

Prosimy o informację, czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane 

do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest? 

Odpowiedź: 

W Aptece znajdują się 3 urządzenia chłodnicze, nie ma pomieszczeń chłodniczych. 

 

Pytanie nr 53: 

W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? 

Odpowiedź: 

Temperatura kontrolowana jest za pomocą termometrów, codziennie spisywana w zeszycie 

kontroli. 

 

Pytanie nr 54: 

Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury 

w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak, jaki jest jego sposób działania? 

Odpowiedź: 

Powiadamianie SMS o wzroście temperatury powyżej wyznaczonej. 

 

Pytanie nr 55: 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe spełniają 

wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa i że są sprawne.  

Odpowiedź: 

Tak. 
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Pytanie nr 56: 

Czy umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w okresie 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?  

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 57: 

Czy firmy zewnętrzne, do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC 

oraz stosowne certyfikaty od producenta?  

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 58: 

Czy Szpital posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku 

zasilania, jaki jest czas ich działania. Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone? Ile jest takich 

urządzeń? 

Odpowiedź: 

Jeden agregat prądotwórczy, podtrzymujący pracę urządzeń do 24 godzin na pełnym baku. 

Podłączona jest do niego chłodnia z prosektorium. 

 

Pytanie nr 59: 

Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny 

posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie nr 60: 

Wnosimy o informację czy i w jakiego rodzaju środki zabezpieczeń p.przepięciowych/ 

p.wyładowaniom atmosferycznym wyposażony jest sprzęt elektroniczny, w szczególności chodzi o 

sprzęt medyczny. 

Odpowiedź: 

Wyłączniki przepięciowe w rozdzielniach piętrowych i głównych. 

 

Pytanie nr 61: 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują 

przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one 

zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 62: 

Wnosimy o wprowadzenie limitu dla szkód mechanicznych – 100.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 63: 

Klauzula kosztów ewakuacji – wnosimy o ograniczenie zakresu odpowiedzialności klauzuli tylko do 

kosztów poniesionych w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 64: 

Klauzula robót budowlano – montażowych – wnosimy o wyłączenie prac wymagających pozwolenia 

na budowę.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 65: 

Czy i jakie prace budowlano/remontowe, w trakcie trwania przedmiotowej umowy, planuje 

Zamawiający. 

Odpowiedź: 

Rozbudowa i modernizacja SOR, wartość 16 500 000, 00 zł brutto. 

Roboty budowlane, elektryczne, sanitarne, teletechniczne. 

 

Pytanie nr 66: 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli katastrofy budowlanej ochrona nie obejmuje mienia 

nieużytkowanego, w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do wyburzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 67: 

Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – prosimy o potwierdzenie, że z zakresu wyłączone są 

szkody powstałe wskutek: 

1) skażenia biologicznego lub chemicznego, 

2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, 

gróźb i fałszywych alarmów oraz 

3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, 

rasowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 68: 

Prosimy o informację jakie mienie, o jakiej wartości jest składowane w pomieszczeniach poniżej 

gruntu, na podłodze. 

Odpowiedź: 

Poniżej gruntu znajdują się magazyny w budynku administracji – pozostałe magazyny – 

na 31.03.2020 r. wartość tych magazynów wynosiła 235.000,00 zł 

 

Pytanie nr 69: 

Klauzula składowania – wnosimy o wprowadzenie limitu 100.000,00 zł w odniesieniu do szkód 

powstałych w wyniku zalania od podłoża w mieniu składowanym poniżej poziomu gruntu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 70: 

Klauzula przeniesienia mienia – wnosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli 5.000.000 zł. Brak zgody 

uniemożliwi złożenie oferty.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza 

odpowiedz modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie nr 71: 

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia  wnosimy o ustanowienie limitu 100.000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia dla rozszerzenia zakresu o działanie człowieka, wady produkcyjne, przyczyny 

eksploatacyjne dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów. Wnosimy także 

o wprowadzenie dla franszyzy 1.000,00 zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 72: 

Prosimy o wyszczególnienie wartości sprzętu elektronicznego w podziale na stacjonarny i przenośny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podaje Wykaz sprzętu w załączniku nr 11 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 73: 

Wnosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli Cyber risk/ Klauzula IT 

w treści:  

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne 

szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa 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 i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności 

wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich 

pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie 

straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 

2. Szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, 

użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą 

zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz 

z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – 

szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie nr 74: 

Jeśli wiek sprzętu elektronicznego ubezpieczanego w ramach mienia od wszystkich ryzyk przekracza 

5 lat - wnioskujemy o włączenie poniższej klauzuli dla sprzętu powyżej 5 lat: 

Klauzula ubezpieczania sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat i/lub w wartościach rzeczywistych 

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że 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 
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faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat 

celnych i innych tego typu należności, 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 zużycia do dnia 

szkody oraz kosztów transportu i montażu, 

2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, 

z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem 

wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, 

z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody. 

W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż 

koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady 

proporcji przy niedoubezpieczeniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ. 

 

Pytanie nr 75: 

W związku z faktem, że oryginał oferty ma zostać złożony w formie papierowej w siedzibie brokera 

we Wrocławiu prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dn. 10/09.  

Odpowiedź: 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 10.09.2020 

 

Pytanie nr 76: 

PAKIET I 

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich 

placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do 

kwarantanny osób podejrzanych  o  możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, 

inne – jakie? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie nr 77: 

Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje 

pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19? 

Odpowiedź: 

Nie posiada. 

 

Pytanie nr 78: 

Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem ubezpieczonego:  

a. został zakażony SARS-CoV -2? 

Jeżeli TAK:  

- jaka ilość osób została zakażona? 

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością? 

- jakie zostały wprowadzone procedury? 

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu 

b. zachorował na Covid-19? 

Jeżeli TAK: 

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 
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- liczba osób wyzdrowiałych 

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych 

na Covid-19? 

Jeżeli TAK: 

- łączna ilość osób w kwarantannie. 

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach. 

Odpowiedź: 

a) nie 

b) nie 

c) TAK 96 osób w kwarantannie, zwolnionych po 14 dniach 

 

Pytanie nr 79: 

Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS -

CoV -2 /Covid-19? 

Jeżeli TAK: 

- łączna ilość pacjentów 

- jakie zostały wprowadzone procedury? 

- ilość pacjentów przyjętych  w związku wystąpieniem objawów.  

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych   powodów niż 

występowanie objawów. 

Odpowiedź: 

U 8 pacjentów zdiagnozowano SARS-CoV-2/Covid-19, wykonano badanie PCR materiału 

genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2, w tym 1 rozpoznanie zakażenia Szpitalnego, 

7 zakażeń poza szpitalnych. 

Zgodnie z procedurą, każdy pacjent z rozpoznanym zakażeniem został przeniesiony do 

Szpitala jednoimiennego w Warszawie.  

Przy przyjęciu został pobrany wymaz. 

Zastosowano izolację kontaktową chorego w przypadku występowania objawów. 

Do pobrania wymazów oraz opieki nad pacjentem stosowano środki ochrony Indywidualnej.  

W Szpitalu obowiązują opracowane i wdrożone procedury- instrukcje zapobiegające 

rozprzestrzenianiu się zakażeń. 

 

Pytanie nr 80: 

Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania 

zaplanowanych zabiegów?  

Jeżeli TAK: 

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%) 

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%) 

Odpowiedź: 

Wystąpiło takie zdarzenie, ale nie prowadziliśmy szczegółowej statystyki w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 81: 

Wnosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych 

i zakażeń. 

W przypadku brak zgody na wykreślenie wnosimy o dodanie do zapisu zastrzeżenia, iż zakres 

ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

(wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami. 
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W przypadku negatywnej odpowiedzi  wnosimy o wprowadzenie limitu na szkody związane 

z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do podlimitu w wysokości do 25% sumy 

gwarancyjnej na jedne i wszystkie wypadki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie 

zapisu iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami. 

 

Pytanie nr 82: 

Wnosimy o modyfikację brzmienia definicji wypadku ubezpieczeniowego na:  

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem 

zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz powstanie 

szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy 

na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Pytanie nr 83: 

Wnosimy o usunięcie przedmiotowego postanowienia:  

„[…]oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy 

z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”  

bądź modyfikację na: 

"(...) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta"  

lub  

wprowadzenia podlimitu 50.000 PLN    

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Zamawiający wyraża zgodę na 

wprowadzenie podlimitu w wysokości 50 000 zł. 

 

Pytanie nr 84: 

Wnosimy o uzupełnienie ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY 

ZDARZENIA za okres od 01.01.2010  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 85: 

Zwracamy się z wnioskiem o umożliwienie wszystkim Wykonawcom biorącym udział 

w postępowaniu, przekazania odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie, jak również złożenie oferty 

w formie elektronicznej, za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego platformy 

elektronicznej – np. ePUAP, Marketplanet. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 86: 

Wnosimy o zmianę brzmienia Klauzuli funduszu prewencyjnego na treść następującą: 

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego 

Ubezpieczyciela w łącznej kwocie 20 000,00 PLN / słownie PLN: dwadzieścia tysięcy złotych  / dla 

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, 
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że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu 

lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a  cel prewencyjny zostanie zaakceptowany 

przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem 

i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Zakładu 

Ubezpieczeń obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 87: 

PAKIET II 

Prosimy o informację, jakiego rodzaju mienie zostało zgłoszone w ramach pozycji „środki trwałe 

w budowie”? 

Odpowiedź: 

Środki trwałe w budowie to: 

20.910,00 zł przebudowa komunikacji wejściowej, 

61.500,00 zł blok operacyjny, 

  5.904,00 zł rozpoczęta inwestycja SOR 

 

Pytanie nr 88: 

PAKIET II 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mienia w budowie. Dla 

tego typu mienia rynek oferuje dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowy/montażu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgłasza mienia w budowie. 

 

 

 
Zatwierdzam: 

Zarząd 

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 


