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                                                                 Parczew, dn. 17.06.2016r.  
Dział Zamówień Publicznych  
Fax (83) 355-21-13  

zamowienia@spzozparczew.pl 
  
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/10/2016 (2) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i        

odpowiedzialności cywilnej dla SPZOZ w Parczewie 

 
Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015r  poz. 2164), SPZOZ 
w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
  
Pytanie nr 1 
Prosimy o połączenie pakietów I i II. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego 
Pytanie nr 2 

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia rezonansu magnetycznego prosimy o 

wprowadzenie klauzuli o poniższej treści: „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. 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.” 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie posiada takiego urządzenia jak rezonans magnetyczny. 
 
 
Pytanie nr 3 
Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia na poniższą: 
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1. „Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia 

ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,  
b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe 

- wskutek dokonanych inwestycji , 
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na 
zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich 
w posiadanie przez  Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków 
trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac 
modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa 
odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie 
ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez 
Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być 
potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – 
odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas 
załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w 
tym prób i testów). 

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie 
sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego 
półrocza okresu ubezpieczenia. 

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie 
ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do 
wysokości  20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.  

4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma 
ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być 
ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia.  

5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej 
następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany 
zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  
w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 
Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym 
okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. 

6.W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia 

ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, 

Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 

5” 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 4 
Wnioskujemy o wprowadzenie do zakresu poniższej klauzuli: 

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż 

odpowiedzialność PZU S.A. 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  
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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 użytkowania miesięczny współczynnik 

• 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)  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
Pytanie nr 7 
 
Prosimy o akceptację wprowadzenia do zakresu poniższej klauzuli: 
Odszkodowanie w gotówce (do wartości rzeczywistej sprzętu) 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU S.A. 
wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu 
w gotówce do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed 
powstaniem szkody.   
Rzeczywista wartość w gotówce dla lamp elektronowych jest określana zgodnie 
z Klauzulą nr 121/1. 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 
 
 
 

Z poważaniem                                 
 
                                                                                                                                    

                                                                            Z-ca Dyrektora 
                                                                                  ds. Administracyjno-Technicznych 

                                                                                inż. Maria Gadomska 
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