


 
PYTANIE 

5. Jaka jest odległość w metrach między budynkami, które nie są ze sobą połączone łącznikami. 
WYJAŚNIENIE 
Odległość pomiędzy budynkami niepołączonymi z sobą wynosi powyżej 20 m 

 
PYTANIE 

6. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdują się w ubezpieczanych lokalizacjach. 
WYJAŚNIENIE 
Zamawiający informuje, iż posiada 4 studnie głębinowe, zbiornik retencyjny 200 m³ 
podzielony na 2 komory przelewowy. Oprócz zwykłego zestawu hydroforowego 
zabezpieczającego Szpital w wodę na potrzeby bieżące,   funkcjonuje również  pompa 
rotacyjna o dużej wydajności załączająca się w przypadku dużego spadku ciśnienia 
spowodowanego dużym rozbiorem wody. Ponadto szpital posiada 33 szt. – hydrantów  
wewnątrz, 13 szt. - hydranty na zewnątrz oraz  93 - gaśnice  typ GP. 
 

PYTANIE 
7. Czy na terenie Szpitala jest system sygnalizacji pożaru podłączony do PSP ? Jaką 

powierzchnię zabezpiecza ? 
WYJAŚNIENIE 
Na terenie Szpitala brak jest systemu sygnalizacji pożaru połączonego z PSP. 

 
PYTANIE 

8. Czy są jakieś miejsca w szpitalu, które są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość 
szpitala, Np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający Np. specjalnej 
wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie ? 
WYJAŚNIENIE 
Brak jest miejsc, w których są wymogi podwyższonego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego. 

 
PYTANIE 

9. Czy na okres 2013 roku planowane są w szpitalu remonty – jakie, kiedy? 
WYJAŚNIENIE  
Zamawiający nie planuje remontów Szpitala. Na  bieżąco przeprowadzane są drobne 
remonty wynikające z potrzeb bieżących np. remont łazienek 
 

 
PYTANIE 

10. Czy na okres 2013 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa 
obiektów istniejących lub nowych. 
WYJAŚNIENIE 
Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje na 2013r inwestycji typu rozbudowa, 
budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych. 

 
PYTANIE 

11. Czy w chwili obecnej trwają na terenie szpitala jakieś inwestycje budowlane, remontowe, 
modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona 
działalność. 
WYJAŚNIENIE 
Zamawiający oświadcza, iż w chwili obecnej nie trwają na terenie Szpitala remonty, 
inwestycje budowlane oraz modernizacje. 

 
PYTANIE 

12. Prosimy o informacja ile wśród sprzętu medycznego jest urządzeń starszych niż 5 lat i jaka jest 
wartość tego sprzętu 



WYJAŚNIENIE 
Zamawiający zwraca uwagę, iż przedmiotem ubezpieczenia jest wskazane mienie od 
wszystkich ryzyk. Zamawiający nie zamierza objąć wskazanego mienia tzw. 
ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego. 
 

PYTANIE 
13. Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu medycznego. 

WYJAŚNIENIE 
Zamawiający jako załącznik do niniejszych odpowiedzi załącza wykaz sprzętu 
medycznego wraz z podaniem wartości. 

 
PYTANIE 

14. Prosimy o wykaz sprzętu medycznego, którego wartość jednostkowa przekracza 200 000 zł. 
WYJAŚNIENIE 
Zamawiający jako załącznik do niniejszych odpowiedzi załącza wykaz sprzętu 
medycznego wraz z podaniem wartości. 

 
PYTANIE 

15. Czy budynki/budowle posiadają jakieś zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalacje 
odgromową. 
WYJAŚNIENIE 
Budynki posiadają wyłączniki główne oraz instalację odgromową. 

  
 
PYTANIE 

16. Jak przechowywane są leki typu morfina, inne narkotyki. 
WYJAŚNIENIE 
Lekarstwa  przechowywane są w aptece szpitala w pomieszczeniu zamkniętym w szafach 
zamkniętych do którego dostęp ma tylko personel apteki. 
  

 
PYTANIE 

17. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami 
ppoż. Oraz że są sprawne i podlegają okresowym badaniom sprawności zgodnie z przepisami. 
WYJAŚNIENIE 
Przegląd zabezpieczeń przeciwpożarowych przeprowadzony był na zlecenie Szpitala 
przez zewnętrzną firmę w połowie lutego 2013. Uchybienia w protokole wskazane będą 
usuwane sukcesywnie zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
 

 
PYTANIE 

18. Prosimy o dopisanie do treści klauzuli zabezpieczeń ( nr 21) po słowach ….i uznaje te 
zabezpieczenia za wystarczające … zapisu : o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z 
przepisami prawa. 
WYJAŚNIENIE 
Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 2 do SIWZ treść klauzuli zabezpieczeń (nr 21)  
Pakietu 1 poprzez dodanie po słowach (...) i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające 
(…) zapisu: o ile w momencie szkody były sprawne. 
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że opis posiadanych zabezpieczeń (w tym 
przeciwpożarowych) zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ – Charakterystyka 
Zamawiającego.  
Powyższe nie zwalnia Zamawiającego z ewentualnych wynikających z OWU obowiązków 
ubezpieczonego dotyczących utrzymywania mienia i środków jego zabezpieczeń w 
dobrym stanie technicznym, dbania o ich konserwację, stosowania się do norm i zaleceń 



organów administracji dotyczących bezpieczeństwa prowadzonej działalności oraz 
innych podobnych obowiązków. 
 
 

PYTANIE 
19. Prosimy o potwierdzenie, że podane w zestawieniu dane o szkodowości oznaczają, że w latach 

2008, 2009, 2011, 2012 nie było żadnych szkód oraz nie są utworzone żadne rezerwy na 
poczet przyszłych odszkodowań. 
WYJAŚNIENIE 
Zamawiający potwierdza, że w okresie 2008- 23.01.2013r. poza wykazanymi w Załączniku 
nr 1 i przytoczonymi poniżej szkodami z tytułu ubezpieczeń majątkowych nie było 
żadnych innych szkód. Zgodnie z informacjami z Towarzystw Ubezpieczeniowych na 
dzień 22 stycznia 2013 r. brak jest  utworzonych rezerw na poczet wypłaty przyszłych 
szkód z tytułu ubezpieczenia majątku.  
 
DLA PAKIETU 1 
Wykaz szkód z ubezpieczeń majątkowych za okres od 2008 roku do dnia 2013-01-23 

 

Data szkody  data 
zgłoszenia  

Grupa 
ubezpieczeniowa  

przyczyna/poszkodo
wany  

Wysoko ść 
odszkodowania  

2010-02-01 2010-02-03 Ubezpieczenie mienia 
od wszystkich ryzyk 

zalanie 12 651,93 zł 

2010-02-16 2010-02-23 Ubezpieczenie mienia 
od wszystkich ryzyk 

zalanie 20 594,56 zł 

 
 

PYTANIE 
20. Prosimy o udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z załącznikami. 

WYJAŚNIENIE 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Pawilonu 1 wraz z załącznikami dostępna jest 
w siedzibie Zamawiającego. Natomiast pozostała część instrukcji bezpieczeństwa 
pożarowego jest w trakcie aktualizacji. 

 
PYTANIE 

21. Czy na terenie szpitala składowane są gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są 
zabezpieczone, kto ma do nich dostęp. 
WYJAŚNIENIE 
Na terenie Szpitala są składowane gazy medyczne oraz techniczne. Budynek tlenowni 
jest oddzielnym budynkiem. W budynku znajduje się gaz medyczny oraz podtlenek. Do 
pomieszczenia dostęp na pracownik Szpitala – tlenowy oraz elektryk. W pomieszczeniu 
warsztatu znajduje się gaz techniczny do spawania. Dostęp do gazu mają pracownicy 
warsztatu.  

 
PYTANIE 

22. Czy na terenie szpitala są miejsca zagrożone wybuchem. Czy istnieje system kontroli nad 
robotami niebezpiecznymi pożarowo. Czy są wyznaczone miejsca do palenia tytoniu, jak 
zabezpieczone. 
WYJAŚNIENIE 
Na terenie Szpitala brak jest miejsc zagrożonych wybuchem oprócz budynku  tlenowni. 
Nad pracami pożarowo niebezpiecznymi jest dokonywana kontrola zgodnie z 
procedurami. Na terenie szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

 
PYTANIE 

23. Prosimy o uszczegółowienie definicji ryzyka terroryzmu i potwierdzenie, że akceptują Państwo 
poniższa propozycję treści zapisu: 



Za akt terroryzmu uważa się akt polegający na użyciu siły lub przemocy pojedynczej osoby lub 
grupy osób działających samodzielnie, bądź w imieniu jakiejkolwiek organizacji lub rządu, bądź 
w porozumieniu z taką organizacją lub rządem, popełniony z pobudek politycznych, religijnych, 
ideologicznych lub podobnych, w tym z zamiarem wywarcia wpływu na rząd lub zastraszenia 
społeczeństwa albo jego części. 

  Zakresem pokrycia nie są objęte: 
-  utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub 
pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność), 
-  utrata lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub 
pośrednio z  zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. 
Przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemożliwienie 
korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddziaływanie 
substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych. 
WYJAŚNIENIE 
Zamawiający nie oczekuje ochrony i dopuszcza wyłączenie z ochrony objętej niniejszą klauzulą:  
- szkód polegających utracie lub uszkodzeniu mienia lub kosztów, lub wydatków powstałych 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, 
łączność), 
- szkód polegających utracie lub uszkodzeniu mienia lub kosztów, lub wydatków powstałych 
bezpośrednio lub pośrednio z uwolnienia  lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 
chemicznych lub biologicznych. 
 
 

PYTANIE 
24. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności umieszczone w SIWZ są limitami na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
WYJAŚNIENIE 
Zamawiający potwierdza, iż wszystkie limity  umieszczone w SIWZ są limitami na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
PYTANIE 
25. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28 02 2013 roku. 

WYJAŚNIENIE 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  terminu składania ofert. 
 

 
 

DOTYCZY PAKIETU 2 –Ubezpieczenia komunikacyjnego 
 
 
PYTANIE  1  
Prosimy o zmianę zapisu w załączniku nr 2 do SIWZ Pakiet 2 pkt 3 Ubezpieczenie NNN kierowców i pasażerów „ 
Klauzuli prolongacyjnej” na zapis o treści: 
„Brak wpłaty  przez Ubezpieczającego składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia  ( rozwiązania ) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć 
Ubezpieczającemu  na piśmie dodatkowy, co najmniej 7 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku 
nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę  ubezpieczenia ze 
skutkiem natychmiastowym.” 
WYJAŚNIENIE 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisu klauzuli. 
 
 

PYTANIE  2 

 




