
   

 

Szczecin, 12.04.2019 
Informacja nr 1 

 
Dot. postępowania  NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ 
UBEZPIECZENIA POJAZDÓW SZPITALA MIĘDZYRZECKIEGO SP. Z O.O. 

Znak sprawy  08/04/2019/NP/Międzyrzecz 
 
Część 1 – Pytania od Wykonawcy 

W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), jako 

pełnomocnik Zamawiającego wyjaśniamy co następuje: 
 

1. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:  
a. obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym  
b. obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki  
c. pustostany 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum 
ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.  
Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę 
na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA z limitem 50 tys 
PLN? 

Odp. Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone w/w obiekty i pustostany 
 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.  

Odp. Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela (Wykonawcy). Jeżeli natomiast OWU 
zawierają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta w odniesieniu do zakresu pokrycia opisanego 
w SIWZ  – wymaganego, minimalnego, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. Jednocześnie, w razie gdy zapisy OWU 
będą korzystniejsze od zapisów SIWZ, pierwszeństwo znajdują zapisy OWU. 
 

3. W ryzyku osunięcie i zapadanie się ziemi prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody 
spowodowane działalnością człowieka. 

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe 
 

4. Prosimy o potwierdzenie iż od roku 1997 nie wystąpiły szkody powodziowe. 
Odp. Potwierdzamy powyższe w zakresie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia. 
 

5. W ryzyku zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu prosimy o ustanowienie limitu 
100 000 zł obligatoryjnie. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe z zastrzeżeniem  limitu 200 000 zł obligatoryjnie 
 

6. W ryzyku przepięcia przez które rozumie się szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w 
sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności dotyczy to szkód w sieciach 
energetycznych i instalacjach elektrycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu 



   

 
elektrycznego prosimy o ustanowienie limitu 200 000,00 zł, oraz limitu na ryzyko przepięcia w wyniku 
niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego 100 000,00 zł. 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na następujące i tym samym modyfikuje zapis w Zał. Nr 1 do SIWZ Zadanie I pkt. 
1.1.1.4: „przepięcia przez które rozumie się szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci 
elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności dotyczy to szkód w sieciach energetycznych 
i instalacjach elektrycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego. Limit 
500.000,00 zł Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia w wyniku niewłaściwych parametrów 
prądu elektrycznego. Limit nie może być niższy niż 100 000,00 zł”. 
 

7. Czy wszystkie urządzenia elektroniczne posiadają sprawne zabezpieczenia przepięciowe? 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z posiadaną wiedzą urządzenia elektroniczne posiadają sprawne 
zabezpieczenia przepięciowe 
 

8. Czy Zamawiający posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku 
zasilania? Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone?  

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż korzysta z usług świadczenia kompleksowej usługi serwisowej agregatów oraz 
zabezpieczenia w energię elektryczną. 

 
9. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 

15% nie mniej niż 2.000 zł 
Odp. Zamawiający dla elektroniki o wartości większej niż 20.000 zł wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy 
redukcyjnej w wys. 5% max 2000 zł  
 
10. Dla środków obrotowych składowanych bezpośrednio na ziemi prosimy o wprowadzenie limitu w 

wysokości 20% sumy ubezpieczenia. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
11.  W ryzyku dewastacji prosimy wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
12. Prosimy o podanie definicji klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli. 
Odp. Zamawiający  podaje treść klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli i tym 
samym modyfikuje zapisy SIWZ, zgodnie z poniższym :  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
Jeżeli suma ubezpieczenia została podana według wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej 
odszkodowanie jest wypłacane pod warunkiem zapewnienia odtworzenia / odbudowy zniszczonych budynków i 
budowli na dotychczasowym miejscu lub w innym miejscu na terenie Europy, z zastrzeżeniem, że wysokość 
odszkodowania jest ograniczona do kosztów ich odbudowy w dotychczasowym miejscu i w tych samych 
rozmiarach; Odtworzenie mienia powinno nastąpić w okresie trzech lat od chwili wystąpienia szkody; warunek 
ten uznaje się za dotrzymany, jeżeli w tym okresie zostały udzielone wiążące zlecenia na jego odtworzenie. W 
przypadku niespełnienia warunków dotyczących odtworzenia mienia, wysokość odszkodowania zostanie 
ograniczona do większej  wysokości: wartości rzeczywistej lub księgowej brutto. 

 
13. Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 18 kwietnia 2019r. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż przesuwa termin składania ofert na dzień 18.04.2019 r., godz. 12.00. 
Otwarcie ofert w dniu 18.04.2019 r. godz. 12.15 
 

Część 2 – Pytanie od kolejnego Wykonawcy  
 

1. Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 24-04-2018 r. 



   

 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż przesuwa termin składania ofert na dzień 18.04.2019 r., godz. 12.00. 
Otwarcie ofert w dniu 18.04.2019 r. godz. 12.15 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje 
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest 
każdorazowo pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków 
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
Odp. Zamawiający potwierdza że w odpowiednim zakresie w ramach obowiązujących aktów prawnych 
dotyczących obowiązkowych przeglądów budynków i instalacji realizuje nałożone przez te przepisy 
obowiązki. 

 

3. Czy ww. protokoły zawierają zastrzeżenia, uwagi warunkujące użytkowanie. W przypadku 

odpowiedzi twierdzącej prosimy o przedstawienie planu działań naprawczych. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają wnioski oraz 
spostrzeżenia które są w miarę możliwości finansowych na bieżąco realizowane. Dokumenty w tym zakresie 
są do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dziale eksploatacji. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż oraz przepięciowe zastosowane w miejscach 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania 

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku 

wraz z określeniem przyczyny. 
Odp. Zamawiający potwierdza że w odpowiednim zakresie w ramach obowiązujących aktów prawnych 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej realizuje nałożone przez te przepisy obowiązki. 

 

5. Prosimy o określenie stanu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż stan techniczny obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia jest dobry. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy 

rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odp. Zamawiający potwierdza, iż wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, 
że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, iż jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je 

do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
Odp. Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela (Wykonawcy). Jeżeli 
natomiast OWU zawierają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Oferenta w odniesieniu do 
zakresu pokrycia opisanego w SIWZ  – wymaganego, minimalnego, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. 
Jednocześnie, w razie gdy zapisy OWU będą korzystniejsze od zapisów SIWZ, pierwszeństwo znajdują 
zapisy OWU. 
 

8. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego 

w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż na chwilę obecną nie prowadzi robót budowlano – montażowych 
wymagających zezwolenia. 

 



   

 

9. Prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego w podziale na sprzęt medyczny stacjonarny, 

sprzęt medyczny przenośny, niemedyczny stacjonarny / przenośny. Prosimy o załączenie wykazu. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot ubezpieczenia (przewidywany zakres) nie przewiduje 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI). 

 

10. W odniesieniu do ubezpieczenia "mienia od wszystkich ryzyk " prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności za szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane wskutek akcji ratowniczej 

prowadzonej w związku z ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową oraz „ koszty akcji 

ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną" do wysokości 200 000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 

 

11. Czy zamawiający posiada lub zamierza wyłączyć mienie z eksploatacji/użytkowania, Proszę o 

wskazanie budynku / wartości 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż na chwilę obecną nie posiada ani nie zamierza wyłączyć mienie z 
eksploatacji/użytkowania. 

 

12. W odniesieniu do ubezpieczenia "mienia od wszystkich ryzyk" zakres ubezpieczenia -prosimy o 

wprowadzenie dla szkód wyrządzonych przez: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, 

niezręczność, błąd w obsłudze limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 200.000 zł lub innego akceptowalnego. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 

 

13. Prosimy o informacje czy od 2000r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

szkody wynikające z podniesienia się wód gruntowych, podtopień, zalań, cofnięcia się wody ze 

studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) 

wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze 

studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było 

objęte ochroną ubezpieczeniową). 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż od roku 1997 nie wystąpiły szkody powodziowe w zgłoszonych do 

ubezpieczenia lokalizacjach. 

 

14. Prosimy o wartość dla Analizator cobas lub wprowadzenia limitu odpowiedzialności 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z brakiem możliwości wyceny tej pozycji, nie podlega ona 

włączeniu do ochrony ubezpieczeniowej na chwilę obecną. 

 

 

15. W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie zapisu, iż klauzula nie 

dotyczy szkód wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy 

lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza wyłączenie ochrony w ramach klauzuli katastrof budowlanej dla 
szkód wynikłych bezpośrednio ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub 
remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

16. W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy wprowadzenie zapisu, iż klauzula nie 



   

 

dotyczy szkód w budynkach przeznaczonych do rozbiórki." 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza wyłączenie ochrony w ramach klauzuli katastrof budowlanej dla 
szkód w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 

 

17. prosimy o wyłączenie z zakresu aktów terroryzmu lub przeniesienie do klauzul dodatkowych 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 

 

18. prosimy o wprowadzenie następującej definicji klauzuli ryzyka terroryzmu : 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy 

ubezpieczenia ustala się, że: 

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów 

terroru i sabotażu. 

2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: 

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

chemicznych lub biologicznych, 

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

promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego, 

3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku 

działania wirusów komputerowych, 

4) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, 

gróźb oraz fałszywych alarmów, 

5) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, 

niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni, 

6) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza 

lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem, 

7) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub 

potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało 

pisemnie uzgodnione z UNIQA zanim środki te zostały podjęte. 

3. Limit odpowiedzialności 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

4. Franszyza redukcyjna 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 5 000 PLN w każdej szkodzie. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza treść poniższej klauzuli terroryzmu 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy 

ubezpieczenia ustala się, że: 

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów 

terroru i sabotażu. 

2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: 

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

chemicznych lub biologicznych, 

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

promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego, 

3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku 

działania wirusów komputerowych, 

4) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, 

gróźb oraz fałszywych alarmów, 



   

 

5) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, 

niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni, 

6) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza 

lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem, 

7) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub 

potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało 

pisemnie uzgodnione z UNIQA zanim środki te zostały podjęte. 

3. Limit odpowiedzialności 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

4. Franszyza redukcyjna 10% wartości odszkodowania nie więcej niż 2 000 PLN w każdej 

szkodzie. 
 

19. Prosimy o określenie wartości PML Jeżeli nie jest to możliwe — prosimy o wskazanie obiektu o 
najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia 
(budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej 
wartości. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż obiekt o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia to obiekt (kompleks) w: 
Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 35. Szacunkowa wartość mienia w tej lokalizacji to 30 000 000,00 PLN  

 

Część 3 – Pytanie od kolejnego Wykonawcy  
 
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu ubezpieczenia ze wszystkich ryzyk (all risk) na 

ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych ? 

Odp. Zamawiający nie akceptuje powyższej propozycji. 

2.  Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż szczegółowy wykaz mienia wraz z wartościami poszczególnych 

składników znajduje się w siedzibie Zamawiającego do wglądu. 

 

3. Prosimy o podział sprzętu elektronicznego medycznego na sprzęt medyczny przenośny i na sprzęt 

medyczny stacjonarny. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot ubezpieczenia (przewidywany zakres) nie przewiduje 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI). 
 

4. Proszę o podział mienia i budynków na każdą z lokalizacji. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia iż poz. 1-43  Gr 1 KŚT oraz cała gr 2 KŚT  Załącznika Nr 8 do SIWZ  ( plik PDF) 

znajdują się w Lokalizacji: Międzyrzecz  ul. Konstytucji 3 Maja 35, pozostałe środki trwałe z gr III-VIII w 

większości również znajdują się w w/w lokalizacji. 

 

5. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? 

Jak jest wartość tego mienia ? 



   

 
Odp. Mienie ruchome, Zamawiający nie prowadzi odrębnego rejestru wartości dla takiego mienia. 

 

6. Ile jest budynków w danej lokalizacji ? W jakiej odległości znajdują się od siebie ? 

Odp. Zamawiający załączył wykaz budynków poz. 1-43 Gr 1 KŚT znajdują się w głównej lokalizacji: 

Międzyrzecz ul. Konstytucji 3 Maja 35. 

 

7. Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych ? 

Odp. Miejsca ubezpieczenia nie są położone na terenach powodziowych. 

 

8. Czy były szkody z powodzi po roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat. 

Odp. Nie było  szkód z powodzi po roku 1997 w miejscach ubezpieczenia 

 

9. Prosimy o zmniejszenie limitu dla robót budowlano-montażowych do wysokości 500 000 zł 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 
 

10. Do jakiej lokalizacji odnosi się informacja dotycząca "oceny ochrony przeciwpożarowej" ? 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, informacja dotycząca "oceny ochrony przeciwpożarowej dot. lokalizacji  
Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 35 
 
 

11.  Proszę o podanie wartości planowanych inwestycji na lata 2019-2022.  

Odp. Zamawiający  planuje w najbliższym czasie następujące inwestycje: 

LP. Rodzaj inwestycji  Opis planowanych prac Wartość kosztorysowa 

w okresie ubezpieczenia 

1 Modernizacja Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego z doposażeniem w 

sprzęt i aparaturę medyczną   

Zakup sprzętu medycznego oraz 

rozbudowa SOR 

6 905 788,07 zł 

2 Rozwój e-usług w Szpitalu 

Powiatowym Międzyrzeczu, 

Sulęcinie i Sulechowie i Szpitalu dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych 

Przygotowanie pomieszczeń pod 

serwerownie, zakup 4 serwerów , 2 

macierzy; system do obsługi części 

białej (licencje + dokończenie 

wdrożenia); abonament na 24 m-ce 

3 965 151,00 zł 

3 Modernizacja wentylacji na bloku 

operacyjnym 

Wentylacja nawiewna i wywiewna 123 000 zł 

 

12. Proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności z 300 000 zł na 100 000 zł, na zalania jeśli do zalania 

przyczynił się zły stan techniczny dachu.  

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe z zastrzeżeniem  limitu 200 000 zł obligatoryjnie 
 

13.  Czy do ubezpieczenia są przyjmowane budynki nieużytkowane lub pustostany ? 



   

 
Odp. Do ubezpieczenia nie zostały w/w obiekty i pustostany 

 

14. Proszę o podanie PML.  

Odp.  Zamawiający wyjaśnia, iż obiekt o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia to obiekt (kompleks) w: 
Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja 35. Szacunkowa wartość mienia w tej lokalizacji to 30 000 000,00 PLN  
 
15.  Proszę o podanie ostatnich remontów budynku szpitalnego z 1908 r 

Odp. Zamawiający podaje poniżej ostatnie remonty budynku: 
2017 rok-  
- remont 3 sal pacjentów– Oddział Dziecięcy 
- remont 2 sal pacjentów – Oddział Położniczy 
2018 rok- 
- remont korytarza przy poradniach 
- remont toalety i łazienki- Oddział Wewnętrzny 
- remont izby przyjęć- Oddział Ginekologii 
- remont gabinetu zabiegowego, zwiększonego dozoru, izby przyjęć, Sali pacjentów- Oddział Dziecięcy 
16. Czy budynki szpitala są podzielone na strefy pożarowe, jeżeli tak to na ile i o jakiej wartości? 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż Budynek szpitala znajduje się w dwóch strefach pożarowych tj. pierwsza 
strefa pożarowa- kotłownia o powierzchni 92,62 m2, druga pozostała część szpitala o powierzchni 9967,58 
m2. 

 

Część 4 – Pytanie od kolejnego Wykonawcy  
 
1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.04.2016r. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż przesuwa termin składania ofert na dzień 18.04.2019 r., godz. 12.00. 
Otwarcie ofert w dniu 18.04.2019 r. godz. 12.15 

 

 
2. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:  

Klauzula Wypowiedzenia do Umowy Generalnej zawartej na okres 3 lat 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony 
uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej 

określone sytuacje: 
1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 

ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony 

usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa 
musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji 

ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie, 
4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego 

(liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z 
ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy 30%, gdzie 



   

 
przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest 
szkodowość,  

5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych, 
6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego 

segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 

 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość zastosowania klauzuli wypowiedzenia do umowy 
generalnej zawartej na okres 3 lat w poniższej treści 
Klauzula Wypowiedzenia do Umowy Generalnej zawartej na okres 3 lat 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony 

uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 60-dniowego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z 

zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej 
określone sytuacje: 

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony 
usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa 

musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji 

ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie, 

4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego 
(liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z 
ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy 60%, gdzie 

przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest 
szkodowość,  

 
 

Pytania dotyczące zakresu - Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

3. Ponieważ zakres ochrony nie obejmuje szkód wyrządzonych w związku z wykonywaną działalnością 
leczniczą - prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu: 
,,Zakresem ochrony nie jest objęta: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek pobierania, przetaczania, przechowywania krwi 
bądź preparatów krwiopochodnych; 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem pobrania, przechowywania lub 
przeszczepiania organów, tkanek lub komórek w celach diagnostycznych, leczniczych lub badawczych; 

c) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z aborcją w sytuacji ratowania życia i zdrowia 

pacjentki (działania zgodne z prawem).” 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu: 

,,Zakresem ochrony nie jest objęta: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek pobierania, przetaczania, przechowywania krwi 
bądź preparatów krwiopochodnych; 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem pobrania, przechowywania lub 
przeszczepiania organów, tkanek lub komórek w celach diagnostycznych, leczniczych lub badawczych; 

c) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z aborcją w sytuacji ratowania życia i zdrowia 

pacjentki (działania zgodne z prawem).” 
 
 



   

 
4. Czy Zamawiający akceptuje poniższą treść kl. przechowawcy? 
Klauzula-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. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższej klauzuli przechowawcy 
 
Klauzula-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. Czy apteka szpitalna prowadzi sprzedaż leków na zewnątrz (poza potrzeby szpitala) ? 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż apteka nie prowadzi sprzedaży leków na zewnątrz (poza potrzeby szpitala) 
 

6. Czy zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli o następującej treści:  
Klauzula Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną 
działalnością apteki. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną  za szkody powstałe w związku z 

prowadzoną działalnością apteki. 
2. (Nazwa Wykonawcy…..) udziela  ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną we wniosku i 

umowie ubezpieczenia działalnością apteki lub posiadanym w związku z tą działalnością 

mieniem  zaistnieją wypadki ubezpieczeniowe,  w następstwie których ubezpieczony zobowiązany 
będzie do naprawienia szkody  na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. 

3. (Nazwa Wykonawcy…..) nie odpowiada za szkody: 



   

 
1) powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i substancji 

chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

normami, 
2) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotów leków niedopuszczonych do stosowania na 

terytorium RP, 

3) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, 
środków psychotropowych, narkotyków, 

4) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty, 
5) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego, 
6) powstałe w czasie wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczonego bądź osoby, 

którymi się posługuje nie posiadały uprawnień zawodowych, miały zakaz lub zawieszone prawo 
do wykonywania zawodu, 

7) za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, 

8) za szkody w środowisku naturalnym w następstwie niewłaściwego składowania  śmieci, 
odpadów i odprowadzania ścieków. 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższej klauzuli Rozszerzenie 
zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki: 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną  za szkody powstałe w 
związku z prowadzoną działalnością apteki. 

2. Wykonawca udziela  ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną we wniosku i umowie 
ubezpieczenia działalnością apteki lub posiadanym w związku z tą działalnością mieniem  zaistnieją 
wypadki ubezpieczeniowe,  w następstwie których ubezpieczony zobowiązany będzie do 

naprawienia szkody  na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. 
3. Wykonawca  nie odpowiada za szkody: 

1. powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i 

substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie normami, 

2. powstałe wskutek wprowadzenia do obrotów leków niedopuszczonych do stosowania na 
terytorium RP, 

3. powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, 

środków psychotropowych, narkotyków, 
4. powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty, 
5. wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego, 

6. powstałe w czasie wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczonego bądź osoby, 
którymi się posługuje nie posiadały uprawnień zawodowych, miały zakaz lub zawieszone 

prawo do wykonywania zawodu, 
7. za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, 
8. za szkody w środowisku naturalnym w następstwie niewłaściwego składowania  śmieci, 

odpadów i odprowadzania ścieków. 
 

5. Wnioskujemy o opisanie sposobu przyjmowania i wydawania mienia pacjentów – w zakresie umowy 

przechowania. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż procedurę tą opisuje INSTRUKCJA W SPRAWIE DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH 
RZECZY PACJENTA- w załączniku. 

6. Czy Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu względem podwykonawcy 
odpowiedzialnego za szkodę ? 

Odp. Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu względem podwykonawcy 
odpowiedzialnego za szkodę 



   

 
 

7. W ramach zakresu związanego z administrowaniem i zarządzaniem Szpitalem prosimy o potwierdzenie 

doprecyzowanie, że oczekiwany zakres ochrony nie dotyczy osobistej odpowiedzialności zarządzających 
szpitalem.  

Odp. Zamawiający potwierdza, iż w ramach zakresu związanego z administrowaniem i zarządzaniem 
Szpitalem oczekuje pokrycia szkód związanych z administrowaniem i zarządzaniem mieniem będącym w 
posiadaniu Zamawiającego. Zakres ochrony nie dotyczy osobistej odpowiedzialności zarządzających 
szpitalem. 
 

8. Czy Zamawiający prowadzi dodatkowo usługi żywienia,  poza wyżywieniem pacjentów szpitala ? 

Odp. Tak 

 

9. Prosimy o podanie wysokości obrotu za 2015 rok dla usług żywienia. 
Odp. Zamawiający informuje iż wys. obrotu za 2015 dla usług żywienia wynosiła 108.703,71 zł 

 

10. Prosimy o potwierdzenie, czy pojazdy pracowników nie są wykorzystywane do świadczenia pracy 
zawodowej. 

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

11. Prosimy o podanie treści klauzuli odpowiedzialności.  

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż treść klauzuli odpowiedzialności otrzymuje brzmienie 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z klauzul obligatoryjnych? 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż nie akceptuje powyższej propozycji. 

 

Część 5 – Pytanie od kolejnego Wykonawcy  
 
1. W załączniku nr 9 podano dane szkodowe za okres sprawozdawczy 2015-2019. Prosimy o 
udostępnienie danych za okres 2013-2014r. dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż podane dane szkodowe w szczególności zawarte w Załączniku nr 9 obejmują 
również okres 01.05.2013 – 30.04.2016. Dane te są zgodne z informacjami otrzymanymi od ubezpieczycieli 
u których Zamawiający w okresie 2011 – 2019 miał zawarte umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej (w tym obejmujące działalność leczniczą).  
 

2. Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu, że dla zadania II i III, iż doubezpieczenie może odbyć się 
tylko za zgodą ubezpieczyciela. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż doubezpieczenia mogą dokonać się w szczególności w drodze udzielenia 
zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Ustawy prawo zamówień publicznych, w których 
wymagana jest zgoda Wykonawcy. 

 



   

 
3. W zadaniu III prosimy o doprecyzowanie, iż ochrona w zakresie naruszenia prawa pacjenta, dotyczy 
wyłącznie szkód osobowych – zgodnie z definicją dla zadania II tj. powstałych wskutek śmierci, 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż ochrona w Zadaniu III w zakresie naruszenia praw pacjenta, dotyczy 
wyłącznie szkód osobowych – tj. zgodnie z definicją zawartą dla Zadania II (Szkoda osobowa rozumiana 
będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone 
korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia (lucrum cessans). W odniesieniu do szkód na osobie ochroną objęty jest również 
obowiązek zapłaty zadośćuczynienia). 

 
 
 

Jednocześnie w szczególności modyfikacji ulega zapis SIWZ, dot. terminu złożenia oferty: 

Jest 

1. Termin złożenia oferty: do dnia 16.04.2019 do godziny 12:00. 

2. Otwarcie ofert:  w dniu 16.04.2019  o godzinie 12:15 

 

Powinno być: 

1. Termin złożenia oferty: do dnia 18.04.2011 do godziny 12:00. 
2. Otwarcie ofert:  w dniu 18.04.2019  o godzinie 12:15 

 

Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących 

udział w postępowaniu. 

 

Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 

Z poważaniem, 

 


