
      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /15                     Data:21.12.2015    r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000  euro na   -
ubezpieczenie  majątku  i  komunikacyjne  Zamawiającego,  w  tym  mienia  będącego  własnością  Miasta  Ełk
przekazanego w użytkowanie Zamawiającego.na potrzeby  „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o ul. Baranki 24 –
przez okres 36 m-cy.  (Znak sprawy: 5752/2015 )

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych   ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 oraz z 2014 r.
poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r poz. 113 i 349)) do Zamawiającego zostały wniesione
niżej przytoczone pytania. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy odpowiada:

1. Prosimy podać Sumę Ubezpieczenia największej lokalizacji rozumianą jako sumę wartości budynku
(lub kompleksu budynków jeżeli są one połączone) oraz wartości mienia ruchomego w nim/nich się
znajdującego
Ad. 1.      100.000.000,00 zł 

2. Prosimy  o  amplifikowanie   informacji  budynkach/budowlach  zgłoszonych  do  ubezpieczenia,
wykazanych w zał. nr 4 do SIWZ poprzez wskazanie:

a) - materiału konstrukcyjnego ścian
b) - materiału konstrukcyjnego dachu
c) - rodzaju pokrycia dachowego
d) - roku budowy
e) - zabezpieczeń przeciwpożarowych
f) - zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Ad. 2. a) Konstrukcja budynku żelbetonowa słupowo- ryglowe
           b) konstrukcja dachu 
           - płyty korytkowe na ściankach ażurowych 
          -  pokrycie papa termozgrzewalna 
           c) stropy z płyt prefabrykowanych kanałowych 
           d) rok budowy 2001 r. 
            e)  zabezpieczenie p/pożarowe system alarmowy,   klapy oddymiające,  międzystrefowe
oddzielenie ppoż, czujki przeciw dymowe
           f)  zabezpieczenie  przed  kradzieżą  –  monitoring,  system  wejść  na  wybrane  komórki
organizacyjne 
3. Prosimy o udzielenie informacji czy w miejscach ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat  miały
miejsce powódź lub lokalne podtopienia 
Ad. 3. Nie było takich szkód. 
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4. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń - prosimy o informację:

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
b)  czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
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 
Ad. 4.  a) Tak     b) Tak
c) w ubiegłych latach dodatkowo były zadania na  OC obowiązkowe i nadwyżkowe podmiotu 
leczniczego. 

5. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach 
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. 
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem przyczyny. 
Ad. 5. Brak DSO i klap przeciwdymowych w kanałach wentylacyjnych pomiędzy strefami  pożarowymi (
na styku stref pożarowych ). Przyczyna jest zmiana wymogów ppoż. po oddaniu do uzytku. W trakcie 
realizacji.

6. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie 
na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o 
wskazaniebudynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
Ad. 6. Wszystkie posiadają.

7. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
--               mienie wyłączone z eksploatacji
--                pustostany
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, określenie sumy 
ubezpieczenia  i sposobu zabezpieczenia 
Ad. 7. Nie. 

8. Czy do ubezpieczenia zgłoszono budynki wykonane z materiałów palnych – Jeżeli tak prosimy o 
skazanie, tych budynków
Ad. 8. Brak. 

9. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. W 
przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, określenie sumy ubezpieczenia
 i sposobu zabezpieczenia
Ad. 9. Nie. 



10. W ramach odniesieniu do sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia MIENIA OD 

WSZYSTKICH RYZYK oraz ubezpieczenia SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD SZKÓD 
MATERIALNYCH  wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia poniższych klauzul 
dodatkowych – prosimy o odniesie się do każdej z klauzul odrębnie: 

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk: 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona 
na wszystkie ryzyka na następujących warunkach: 
-        przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, 
odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części 
ubezpieczonego przedmiotu, 
-        przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość 
odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze 
współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b). 
Tabela nr 1 

a) Oznaczenie lamp 
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b) 

Zmniejszenie odszkodowania
po okresie
użytkowan
ia

miesięczny 
współczynni
k

 Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 
· Lampy laserowe (poza medycyną) 6 miesięcy 5,5 %
· Lampy rentgenowskie-anodowe  - w szpitalach, 
oddziałach radiologicznych, 
· Lampy laserowe (w medycynie), 
· Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO-
(poza medycyną) 
· Lampy analizujące (poza medycyną) 
· Tyratrony (w medycynie) 

12 
miesięcy

3,0 %

· Lampy kineskopowe (poza medycyną) 
· Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 18 

miesięcy
2,5 %

· Rentgeny-lampy anodowe przy częściach 
rentgenologicznych (w medycynie ) 
· Inne lampy projektowe (w medycynie) 
· Lampy pamięciowe (poza medycyną) 
· Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

24 
miesiące

2,0 %

· Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) 



· Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w 
medycynie) 
· Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 

· Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

24 
miesiące

1,5 %

· Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy 
eksploatacji u poprzednich posiadaczy. 

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich  w tomografii 
komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z 
następującym schematem: 
                                                       P                   x                        100 
                                                       PG  x  X  x  Y 
gdzie: 
P     =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej 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 udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i 
m-cy eksploatacji, 
X  =    współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  producenta dla lamp danego 
rodzaju: 
        a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1; 
        b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie     więcej niż 6 m-cy do zakończenia 
okresu gwarancji    współczynnik 0,75; 
        c) lampy nie posiadające gwarancji producenta          współczynnik 0,30: 
Y  =    współczynnik likwidacyjny 
a)  lampy rentgenowskie    współczynnik    2 
b)   lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie    współczynnik    3 
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne 
warunki udzielonej gwarancji. 

Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego i magnetoterapii: 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do 
jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o 
całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami
pomocniczymi w rozumieniu o.w.u. sprzętu elektronicznego. 
Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w 
bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. 
Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. 



Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy 
ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę 
w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty  podczas ustalania wysokości sumy 
ubezpieczenia 
Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej: 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 
urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: 
· w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania
urządzenia w należytym stanie, 
· przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie  kiedy przewód 
endoskopu nie jest załamany w zgięciu, 
· przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania 
dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania. 

Ad. 10. Nie wyrażam zgody..

11. Prosimy o podanie dodatkowych informacji: 
a. - czy jakikolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny/medyczny zlokalizowany 
jest poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to jaki i o jakiej wartości. Czy są dokonane w tych 
pomieszczaniach, lokalizacjach jakieś dodatkowe zabezpieczenia chroniące ewentualne zalanie takich 
pomieszczeń ze sprzętem. 
Ad. a.  Nie. 
b.- czy jakikolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w 
pomieszczeniach z systemem tryskaczowym, gaśnicami proszkowymi? Jeżeli tak to jaki i o jakiej 
orientacyjnej wartości. 
Ad. b.  Nie. 
c. - jakie zabezpieczenia przepięciowe są zastosowane w poszczególnych lokalizacjach 
Ad. c.  Odgromniki.
d. - czy serwis i konserwacja jest wykonywana przez własny wyszkolony personel, czy przez 
zewnętrzną firmę? 
Ad. d. Firmy zewnętrzne. 
e. - Jak często są wykonywane kopie zapasowe danych?
Ad. e. Kopie systemu szpitalnego   4 x dziennie, laboratorium 2 x dziennie, PACS/ INTRA RIS  1 x 
dziennie. 
Archiwizacja badań na urządzeniach niepodpiętych do systemu PACC od 1 m-ca do 3 m-cy w 
zależności od szybkości zapełnienia się dysków. 

12. Prosimy o uzupełnienie informacji  o rodzaju i   wartości prowadzonych aktualnie i  planowanych
inwestycjach  w  ciągu  trwania  przedmiotowego  Zamówienia,  które  będą  objęte  ochroną
ubezpieczeniową w ramach  Klauzuli drobnych robót budowlanych  z podaniem szacowanej
wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji
AD.12. Izba Przyjęć  - roboty budowlane  wartość około 100.000,00 zł  termin zakończenia styczeń
2016 r. 



13.  Prosimy  o  uzupełnienie  informacji  o  rodzaju  i  wartości  prowadzonych  obecnie  i  planowanych
inwestycjach  w  ciągu  trwania  przedmiotowego  Zamówienia,  które  będą  objęte  ochroną
ubezpieczeniową w ramach Klauzuli inwestycyjnej z podaniem szacowanej wartości inwestycji 

oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji
Ad. 13. Wymiana stolarki okiennej   termin ukończenia - 31.12.2015 r.  Wartość 583.122,00 zł 

14. Prosimy o potwierdzenie, że szkody powstałe na skutek prowadzonej akcji ratowniczej są zawarte
w sumie Ubezpieczenia,
Ad. 14. Potwierdzam. 

15. 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
Ad. 15. Potwierdzam. 

16. Prosimy o informacje, jakie mienie Zamawiający zamierza wyłączyć z eksploatacji, które ma być
objęte ochroną w ramach klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji
Ad. 16. Nie. 

 Z poważaniem          


