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Do Oferentów 
 
 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie” (3 
pakiety). 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:  
 
PYTANIE NR 1 
Czy Zamawiający akceptuje klauzulę wypowiedzenia umowy o treści: 
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY 
Strony uzgodniły, że: 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu 
rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z 
ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:  
- wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy; dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia 
oddzielnie; 
Wysoka szkodowość rozumiana jest jako stosunek wypłaconych odszkodowań oraz 
założonych rezerw z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana 
za okres 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 8 miesięcy danego roku 
ochrony przekraczająca 40%, 
wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany jest 
Ubezpieczający/Ubezpieczony; 
pogorszenie warunków reasekuracyjnych; 
zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub 
danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 
Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym 
razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w 
innym niż powyższy trybie. 
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje 
się należna i/lub wymagalna.  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowana klauzulę.  
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie Klauzuli wypowiedzenia umowy przez Strony o 
poniższej treści: 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu 
rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z 
ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:  
- wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy; dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia 
oddzielnie; 
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Wysoka szkodowość rozumiana jest jako stosunek wypłaconych odszkodowań oraz 
założonych rezerw z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana 
za okres 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 8 miesięcy danego roku 
ochrony przekraczająca 75%, 
wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany jest 
Ubezpieczający/Ubezpieczony; 
pogorszenie warunków reasekuracyjnych; 
zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub 
danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 
Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym 
razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w 
innym niż powyższy trybie. 
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje 
się należna i/lub wymagalna.  
 
PYTANIE NR 2 
WZÓR UMOWY dla Pakietu 1, dla Pakietu 2, dla PAKIETU 3 – czy Zamawiający akceptuje, że 
uzupełnienie sumy gwarancyjnej, sumy ubezpieczenia, limitu po wypłacie odszkodowania 
będzie następowało, za obopólną zgodą stron, na podstawie stawek ustalonych przez 
Wykonawcę.  
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
PYTANIE NR 3 
Prosimy o wyłączenie za kresu ubezpieczenie szkód powstałych w wyniku silnego wiatru? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 4  
Prosimy o ustanowienie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód w wyniku zalania 
spowodowanego gwałtownym topnieniem mas śniegu lub lodu oraz szkód w wyniku pękania 
mrozowego? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
PYTANIE NR 5  
Prosimy o zmniejszenie limitu na koszty naprawy zabezpieczeń po dokonaniu kradzieży z 
włamaniem lub rabunku ze 100.000 zł do 5.000 zł.? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 6 
Kradzież zwykła/ prosta – czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wypłata odszkodowania 
następowała każdorazowo na podstawie protokołu policyjnego  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

PYTANIE NR 7 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby sprzęt elektroniczny, stacjonarny oraz jego 
oprzyrządowanie był objęty ochroną od następujących ryzyk: ogień, huragan, deszcz nawalny, 
powódź, grad, lawina, napór śniegu, lodu, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku 
powietrznego, upadek drzew, budynków, budowli, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się 
ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym, sadza, następstwa szkód 
wodociągowych?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 8 
Prosimy o przedłożenie wykazu sprzętu medycznego stacjonarnego (su 3.500.000 zł), sprzętu 
elektronicznego stacjonarnego (su 3.500.000 zł), sprzętu przenośnego su 20.000 zł). Prosimy 
o wskazanie najdroższego sprzętu medycznego/elektronicznego zgłoszonego do ochrony.  
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ODPOWIEDŹ –  

Sprzęt medyczny stacjonarny 
Wartość 

początkowa 
po zmianach 

Zestaw do endoskopii (wideogastroskop) 170 502,97 

Artroskop z osprzetem 211 330,71 

Ultrasonograf do badań urologicznych 121 899,60 

Aparat Ultrasonograficzny Mindray DC-T6 109 677,00 

Vidas Analyzer 147 657,00 

System Radiografi Cyfrowej pośredniej 514 999,02 

Ultrasonograf Spinel II 70 376,00 

Generator do termolezji NT1100 89 999,64 

Kolonoskop CF-Q165L 69 724,80 

Aparat RTG z ramieniem C 297 000,00 

Aparat EEG DigiTrack simplEEG_42 48 500,00 

Aparat EMG/NCV/EP Cadwell Sierra SUMMIT 76 810,00 

Stroboskop XION z wyposaźeniem 108 230,28 

Apart ultrasonograficzny (USG) Philips Sparq 126 000,00 

Mammotome Revolve Devicor zestaw do biopsji 75 924,00 

Myjnia endoskopowa CYW –DUO firmy CHOYANG 97 200,00 

Aparat USG Voluson S6 160 920,00 

Aparat USG z Doplerem LogiQ S8 321 985,00 

Tomograf Komputerowy Spektralny SOCT 
COPERNICUS E 

114 930,00 

Generator RF do termolezji COSMAN G4 124 848,00 

Videokolonoskop FujiFilm EC-760R-VI 120 862,80 

Videokolonoskop FujiFilm EC-760R-VI 120 862,80 

Zestaw do badań kolonoskopii FujiFilm Procesor 209 259,60 

RAZEM  3 509 499,22 

 
 

  
PYTANIE NR 9 
Prosimy o wykreślenie z SIWZ klauzuli likwidacji środków trwałych. W przypadku braku zgody 
Zamawiającego na jej wykreślenie prosimy o zgodę na wypłatę odszkodowania w przypadku 
nieodtwarzania (odbudowania) mienia w wartościach rzeczywistych. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.  
 
PYTANIE NR 10 
Klauzula prac budowlanych – prosimy o potwierdzenie, że Klauzula prac budowlanych ma 
zastosowanie w przypadkach, w których prace budowlane prowadzone są w obiektach 
oddanych do użytkowania i niewymagających pozwolenia na użytkowanie oraz realizacja tych 
prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji 
dachu.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający potwierdza.  
 
PYTANIE NR 11 
Klauzula zgłaszania szkód – prosimy o zamianę terminu zgłoszenia szkody z 14 do 7 dni.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.  
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PYTANIE NR 12 
Klauzula reprezentantów – wprosimy o wprowadzenie zmiany:” Na podstawie niniejszej 
klauzuli strony uzgodniły, że Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe lub zwiększone 
wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zamawiającego lub jego przedstawicieli, 
przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie Dyrektora i jego zastępców”? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
PYTANIE NR 13 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ochrony Klauzul:  
 
KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO Z 
zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się 
następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego: 1)  
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu 
magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej 
konserwacji; 2)  w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są 
materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku 
z tym nie są objęte ubezpieczeniem; 3)  Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub 
ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem 
oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym 
urządzeniu, objętą ubezpieczeniem; 4)  Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości 
sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego 
oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, 
jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą 
ubezpieczeniem?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie posiada tego typu sprzętu.  
 
KLAUZULA ENDOSKOPÓW Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU ustala się, co następuje: 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w 
umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnej 
eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej; 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 
urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej przy spełnieniu następujących warunków: 
a)  w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do 
utrzymania urządzenia w należytym stanie, b)  przyrządy dodatkowe mogą zostać 
zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, c)  
przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i 
mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania; 3)  
odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego 
w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalanego w ramach 
sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia; 4)  dla szkód objętych zakresem 
niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie 
ubezpieczenia. 
ODPOWIEDŹ - Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 14 
Prosimy o wykreślenie z SIWZ klauzuli inflacyjnej?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 15 
Prosimy o wykreślenie z SIWZ klauzuli szczególnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
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PYTANIE NR 16 
Klauzula szkód zalaniowych – prosimy o ustanowienie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia. 
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 17 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli: 
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek 
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za 
jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, 
usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie 
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym 
charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na 
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich 
jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym 
mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą 
następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego 
rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się 
równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie 
sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i 
manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod 
zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, 
programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci 
komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby 
czasowe i logiczne”. 
ODPOWIEDŹ - Zamawiający wyraża zgodę 
 
PYTANIE NR 18 
Czy Zamawiający dopuszcza potrącenie amortyzacji za szkody w ogumieniu i elementach 
układu wydechowego pojazdu? 
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 19 
Czy Zamawiający wyraża zgodę, że zakres ubezpieczenia Assistance (bezskładkowy) może 
być węższy niż wskazany w SIWZ? 
ODPOWIEDŹ - Zamawiający informuje, że ubezpieczenia ASSISATNCE nie jest objęte 
wymogiem SIWZ oraz nie podlega ocenie zgodności warunków z treścią SIWZ. 
 
PYTANIE NR 20 
Prosimy o podanie szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych za lata 2015 – 2018 
(wypłacone odszkodowania oraz zawiązane rezerwy). 
ODPOWIEDŹ - Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniach komunikacyjnych za lata 2015 
– 2018 wypłacono jedno odszkodowanie zgodnie z poniższym.  
Nr polisy: 100-62499525                       
Data wystąpienia szkody: 27.04.2016 r. 
Wartość wypłaconego odszkodowania: 6949,10 zł 
Rezerwy: 0 
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PYTANIE NR 21 
Czy drewniane elementy konstrukcyjne obiektów Zamawiającego zostały zaimpregnowane 
ogniochronnie? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie posiada pełnych danych. 
 
PYTANIE NR 22 
Czy instalacja elektryczna i wszystkie jej elementy (np. rozdzielnice, przełączniki) w 
budynkach o drewnianych elementach konstrukcyjnych jest odizolowana od konstrukcji palnej 
(np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących). 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie posiada pełnych danych.  
 
PYTANIE NR 23 
Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany 
obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w 
szczególności: 
a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w 
Koszalinie z dnia 08.03.2018 r., Zamawiający jest w trakcie dostosowywania mienia w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej.    
 
PYTANIE NR 24 
Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 25 
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym 
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym 
przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono 
zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? 
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenia; 
b) sprzętu przeciwpożarowego; 
c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 
d) instalacji gazowej; 
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
f) instalacji gazów medycznych; 
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 
h) instalacji ciśnieniowych; 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 26 
Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do 21.09.2018 r. godz. 12.00. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 27 
Wnoszę o wprowadzenie do treści umowy klauzuli ważnych przyczyn wypowiedzenia o treści: 
"Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę z co najmniej 1-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego rocznego okresu ubezpieczenia wyłącznie z 
ważnych powodów. Do ważnych powodów należą: 
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a) wysoka szkodowość, czyli gdy wskaźnik szkodowości przekroczy 50%.  Przez wskaźnik 
szkodowości rozumie się stosunek kwoty odszkodowań i rezerw na zgłoszone roszczenia, 
które są objęte umową w pierwszym roku ubezpieczenia do składki przypisanej w pierwszych 
10 miesiącach danego rocznego okresu ubezpieczenia.  
b) zmiana profilu działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 
c) uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w 
Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze 
względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub 
reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji 
na tych warunkach ubezpieczenia, 
d) utrata licencji, zezwolenia, koncesji lub innej decyzji administracyjnej uprawniającej do 
prowadzenia działalności 
e) ogłoszenie upadłości Ubezpieczyciela. 
W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela na podstawie 
powyższych przesłanek Ubezpieczyciel może przedstawić warunki kontynuacji umowy w 
kolejnym okresie ubezpieczenia. W razie dojścia stron do porozumienia umowa może być 
kontynuowana na odrębnie uzgodnionych warunkach, a złożone wypowiedzenie staje się 
bezskuteczne. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 28 
Wnoszę o ustalenie limitu odległości 100 metrów od ubezpieczanej lokalizacji dla klauzuli 
ubezpieczenia szkód w instalacjach doprowadzających media do budynków. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 29 
W klauzuli automatycznego doubezpieczenia wnoszę o ustalenie limitu 6 000 000,00 na 
lokalizację. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 30 
Proszę o informację, ile było przypadków ewakuacji o których mowa w klauzuli ubezpieczenia 
kosztów ewakuacji: licząc od 01.01.2015 r. do dnia bieżącego. Jakie szacowane koszty takiej 
ewakuacji? 
ODPOWIEDŹ – Szpital planuje zorganizować próbną ewakuację w pierwszej połowie 2019 r. 
Nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami.    
 
PYTANIE NR 31 
Proszę o informację jakie i w jakiej wysokości franszyzy / udziały własne miały zastosowanie w 
dotychczasowych umowach ubezpieczenia? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający informuję ze w umowach: 
• Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów  
• Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia  
• Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia 
działalności 
• Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku  
Nie miały zastosowania udziału własne i franszyzy 
 
PYTANIE NR 32 
Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie 
zapisy standardowych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym lista wyłączeń 
odpowiedzialności nie włączonych enumeratywnie treścią SIWZ. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający potwierdza. 
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PYTANIE NR 33 
Wnoszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną 
ubezpieczeniową skażenia chemicznego, biologicznego, radioaktywnego, nuklearnego. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający potwierdza. 
 
PYTANIE NR 34 
Proszę o informację jaka część infrastruktury Zamawiającego jest zabezpieczona (i w jaki 
dokładnie sposób) przed przepięciami? Jakie urządzenia Zamawiający zabezpieczył UPS-
ami? 
ODPOWIEDŹ – Zabezpieczony jest sprzęt komputerowy oraz System Radiografii Cyfrowej 
Pośredniej. 
 
PYTANIE NR 35 
Proszę o określenie 5 urządzeń elektronicznych przeznaczonych do ubezpieczenia o 
najwyższej wartości. 
ODPOWIEDŹ: 

System Radiografi Cyfrowej pośredniej 514 999,02 zł 

Aparat USG z Doplerem LogiQ S8 321 985,00 zł 

Aparat RTG z ramieniem C 297 000,00 zł 

Artroskop z osprzetem 211 330,71 zł 

Zestaw do badań kolonoskopii FujiFilm Procesor 209 259,60 zł 

 
PYTANIE NR 36 
Wnoszę o zmianę terminu składania ofert na 24.09.2018 r. godz. 11:00. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
PYTANIE NR 37 
Proszę o informację, gdzie znajdują się zbiorniki z olejem opałowym? 
ODPOWIEDŹ – Zbiorniki znajdują się w piwnicy, obok pomieszczenia kotłowni.  
 
PYTANIE NR 38 
Wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zapadaniem 
się ziemi lub obsunięciem się ziemi nie będącym zdarzeniem nagłym i niespodziewanym oraz 
będącym pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działalności człowieka. 
ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
 
 
 
 

Elżbieta Czeszewska 
…………………………………………. 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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