
Warszawa, dnia 18.01.2013 r.

Odpowiedzi do SIWZ

dot. przetargu  nieograniczonego na    usługę ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności   
cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota, spr. nr ZP/251/I-02/2013

       SZPZLO Warszawa  -  Ochota  uprzejmie  zawiadamia,  że  w  terminie  ustawowym do 
Zamawiającego  wpłynęły  prośby  dotyczące  SIWZ.  Na podstawie art. 38  ust. 1  i 2  ustawy  –  
Prawo zamówień  publicznych,  poniżej  podaję ich  treść  i udzielam odpowiedzi.

PIERWSZA GRUPA :

Prośba : " Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 roku wnosimy o możliwość podziału SIWZ na poszczególne zadania zgodnie z poniższym:

Zadanie 1:
- mienie od ognia i innych zdarzeń losowych;
- mienie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji/wandalizmu;
- sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk;
- stłuczenie szyb;

Zadanie 2: 
- odpowiedzialność cywilna (dobrowolna);
- odpowiedzialność cywilna (obowiązkowa)".

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na podział SIWZ na poszczególne zadania.

DRUGA GRUPA:

1. Prosimy  o  podanie  wypełnienia  płyty  w  konstrukcji  budynku  przy  ul.  Sanockiej  6  
w Warszawie. Prosimy również o podanie wartości mienia w powyższej lokalizacji.
Ad.1. Zamawiający podaje informację o konstrukcji budynku przy ul. Sanockiej 6 
w Warszawie: konstrukcja żelbetowa-fundamenty, ściany piwnic, słupy, stropy, klatka 
schodowa. Ściany parteru i piętra: płyty żelbetowo-prefabrykowane. Budynek po 
modernizacji i termomodernizacji w 2008 r. Wartość bieżąca netto wynosi: 2 452 209,29 zł.

2. Wnosimy o zastąpienie w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
sformułowania „uderzenia pioruna” na „bezpośrednie uderzenie pioruna”.
Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

3. Wnosimy o zastąpienie w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
sformułowania „trzęsienia” na „trzęsienia ziemi”.
Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
  

4. Wnosimy o zastąpienie w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
sformułowania „śniegu, lodu” na „napór śniegu lub lodu”.
Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

5. Wnosimy  wykreślenie  z  zakresie  ubezpieczenia  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych 
sformułowania „katastrofy budowlanej” i/lub włączenie klauzuli o następującej treści:
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„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia  i  innych  postanowień  umowy  ubezpieczenia,  ustala  się,  że 
ochroną  ubezpieczeniową  objęte  zostają  szkody  powstałe  w  wyniku  katastrofy 
budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości 
bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. 
Poza  pozostałymi  nie  zmienionymi  niniejszą  klauzulą  wyłączeniami  określonymi  
w ogólnych warunkach ubezpieczenia  i  umowie  ubezpieczenia,  niniejsza klauzula  nie 
obejmuje szkód w obiektach:
-   których wiek przekracza 50 lat 
-  nie  posiadających  odbioru  końcowego  robót  dokonanego  przez  organ  nadzoru 
budowlanego
-   tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
-   użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Limit  odpowiedzialności:  500 000,00  zł  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie 
ubezpieczenia.”
Ad.5. Zamawiający  nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

6. Wnosimy o wprowadzenie zapisu w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 
losowych  dotyczącego  dewastacji/wandalizmu  o  treści  „ochrona  ubezpieczeniowa  nie 
dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.”
Ad.6.  Zamawiający nie wyraża zgody na  wprowadzenie proponowanego zapisu. 

7. Wnosimy o wprowadzenie limitu na szkody w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna 
w wysokości 250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie takiego  limitu.

8. Wnosimy o zastąpienie klauzuli reprezentantów na następującą treść:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków  ubezpieczenia  i  innych  postanowień  umowy  ubezpieczenia  ustala  się,  że 
ochroną  ubezpieczeniową  ubezpieczyciel  nie  są  objęte  szkody  powstałe  w  wyniku 
umyślnego działania lub  zaniechania  lub  rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę: 
1)   w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;
2)    w  spółkach z  ograniczoną odpowiedzialnością  i  spółkach akcyjnych  –  członków 
zarządu, prokurentów;
3)   w  spółkach  komandytowych  i  komandytowo  –  akcyjnych  –  komplementariuszy, 
prokurentów;
4)  w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;
5)  w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;
6)  w spółkach cywilnych – wspólników;
7)  w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków 
ubezpieczenia.
Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

9. Wnosimy  o  wykreślenie  z  klauzuli  automatycznego  pokrycia  wyrażenia  „odstąpi  od 
zasady proporcji”i„budynków i i budowli”.
Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody  na proponowaną zmianę.

10. Wnosimy o dopisanie do klauzuli automatycznego pokrycia sformułowania „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).”
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Ad.10. Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

11. Wnosimy  o  dopisanie  w  klauzuli  automatycznego  pokrycia  nowych  lokalizacji  do 
wyrażenia  „Ochroną  ubezpieczeniową  nie  jest  objęte  mienie  w  transporcie,  na 
wystawach, pokazach i targach.” sformułowania „oraz mienia stanowiące przedmiot prac 
budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).”
Ad.11. Zamawiający nie  wyraża zgody na proponowany zapis.

12. Wnosimy  o  dopisanie  do  klauzuli  automatycznego  pokrycia  nowych  lokalizacji 
sformułowania  „Nowe  miejsca  ubezpieczenia  muszą  spełniać  wymagania  ogólnych 
warunków  ubezpieczenia  odnośnie  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  oraz 
przeciwkradzieżowych.”

Ad.12. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

13. Wnosimy  o  możliwość  zastosowania  w  zastępstwie  klauzuli  przepięć,  klauzuli  
o następującej treści:
„Ubezpieczyciel  obejmuje  ochroną  ubezpieczeniową  szkody  powstałe  w  wyniku 
przepięcia  spowodowane  zarówno  wyładowaniem  atmosferycznym,  jak  i  powstałe 
wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 
Przez   przepięcie   należy   rozumieć  krótkotrwały  (impulsowy)  wzrost  napięcia 
przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie 
się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
W/w  zdarzenia  losowe  pozostają  objęte  ochroną  ubezpieczeniową  pod  warunkiem 
odpowiedniego  do  zagrożenia  zabezpieczenia  mienia  poprzez  zainstalowanie 
ograniczników przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry). 
Z  ochrony  ubezpieczeniowej  wyłączone  są  szkody,  których  przyczyną  były  zjawiska 
wewnętrzne  wynikłe  ze  stanów  awaryjnych  lub  normalnej  pracy  instalacji,  osprzętu, 
maszyn  i  urządzeń  Ubezpieczonego  (zwarcia,  przeciążenia,  indukcje  impulsów 
napięciowych,  itp.)  a  ponadto  szkody  powstałe  w  zabezpieczeniach  przepięciowych 
reagujących na przepięcia zewnętrzne. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 
500 000 zł”
Ad.13.  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.

14. Wnosimy  zmianę  treści  klauzuli  drobnych  prac  adaptacyjno-modernizacyjnych  na 
następującą:
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia  i  innych  postanowień  umowy  ubezpieczenia,  ustala  się,  że 
zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
w miejscu ubezpieczenia:
a) prac ziemnych 
b)robót  budowlanych,  na  które  zgodnie  z  prawem  budowlanym  wymagane  jest 
pozwolenie  na  budowę  oraz  z  zastrzeżeniem,  że  ich  realizacja  nie  wiąże  się  
z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,
Ochrona  ubezpieczeniowa  obejmuje  ryzyka  wskazane  w  umowie  ubezpieczenia  
i udzielana jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 200 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
b)  w  pozostałym  mieniu  stanowiącym  przedmiot  ubezpieczenia  –  do  pełnej  sumy 
ubezpieczenia.
Ad.14. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

15. Wnosimy o wprowadzenie do klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie wyrażenia:
„I miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości 
odszkodowania.”

Ad.15. Zamawiający  nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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16. Wnosimy o wprowadzenie w klauzuli stempla pocztowego i bankowego do stwierdzenia 
„Za  datę  opłacenia  składki  ubezpieczeniowej  lub  jej  raty  uznaje  się  dzień  złożenia 
dyspozycji przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty” 
wyrażenia „ na właściwy rachunek ubezpieczyciela”.
Ad.16. Zamawiający   nie  wyraża  zgody  na  proponowaną  modyfikacje  treści  klauzuli 
stempla pocztowego i bankowego. 

17. W jaki sposób jest zabezpieczona/przechowywana gotówka od kradzieży?
Ad.17. Zamawiający informuje o zabezpieczaniu i przechowywaniu gotówki od kradzieży: 
Pomieszczenia  okratowane  (drzwi  i  okna),  sejf  ognioodporny,  drzwi  metalowe, 
wyposażone w zamki posiadające certyfikat bezp. kl. 7, alarm z powiadomieniem ochrony 
oraz dodatkowo funkcja "napadu".

18. Ile jest realizowanych transportów gotówki w miesiącu i jaka jest maksymalna wartość?
Ad.18. Zamawiający informuje, że raz w miesiącu jest przewożona gotówka do Banku, 
maksymalna wartość to ok. 60 000,00 zł, również trzy razy w miesiącu jest przywożona z 
placówek do siedziby SZPZLO-Ochota gotówka o maksymalnej wartości ok. 10 000,00 zł.
Walizkę w której jest przewożona gotówka wyposażono w dwa zamki szyfrowe, alarm, 
paralizator, dwa piloty.

19. Czy transporty gotówki są realizowane w terenie określonej miejscowości czy RP?
Ad.19. Zamawiający informuje, iż transport gotówki realizowany jest na terenie Warszawy 
i Raszyna.

20. Wnosimy  o  udostępnienie  wykazu  sprzętu  elektronicznego  i  medycznego  z  podaną 
wartością  jednostkową  i  datą  produkcji  lub  przyrzeczenia  jego  przedstawienia  dla 
wykonawcy.
Ad.20. Zamawiający   przyrzeka  udostępnienie   wykazu  sprzętu  elektronicznego  
i medycznego dla Wykonawcy.

21. Wnosimy o potwierdzenie,  że wartość księgowa brutto  jest  jednoznaczna z wartością 
odtworzeniową lub  wprowadzenie zapisu „Przez  wartość  księgową brutto  rozumie się 
cenę  zakupu  sprzętu/oprogramowania  będącego  bezpośrednim  zamiennikiem 
utraconego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych; tego samego 
lub  podobnego  rodzaju  i  wydajności  (przywrócenie  do  stanu  przed  szkodą  bez 
uwzględnienia stopnia zużycia), powiększona o koszty transportu, cła, montażu i innych 
opłat o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia.”

Ad.21. Zamawiający  nie  potwierdza  iż  „  wartość  księgowa  brutto  jest  jednoznaczna  
z wartością odtworzeniową” oraz nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 
Wartość księgowa brutto jest zgodna z ustawa o rachunkowości.

22. Wnosimy o wprowadzenie do zapisów SIWZ w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego 
następujących klauzul (jeżeli mają zastosowanie):

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 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 
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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 
użytkowania

miesięczny 
współczynnik

• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
• Lampy laserowe (poza medycyną)

6 miesięcy 5,50%

• 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.
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Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego: 
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.

KLAUZULA IT
Z  zachowaniem  postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  /  warunków  umowy 
ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na 
podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę następującej treści: 
W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie 
się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
Ochroną objęta  jest  także utrata  lub  uszkodzenie  danych lub  oprogramowania  bezpośrednio 
spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
a) szkody  w  danych  lub  oprogramowaniu  powstałe  wskutek  ich  utraty  lub  uszkodzenia,  

w  szczególności  za  jakąkolwiek  niekorzystną  zmianę  w  danych,  oprogramowaniu  lub 
programach komputerowych,  spowodowane zniszczeniem,  uszkodzeniem,  usunięciem lub 
inną deformacją ich oryginalnej struktury, 

b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a,
c) utratę  lub  uszkodzenie  wynikające  z  pogorszenia  funkcjonowania,  dostępności,  zasięgu 

użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz 
wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a.

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących 
(bębny selenowe)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków  ubezpieczenia  sprzętu  elektronicznego,  iż  z  zastrzeżeniem  poniższych  ustaleń 
dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w 
bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:
- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz 
rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
-  w  przypadku  szkód  spowodowanych  przez  inne  niż  wymienione  wyżej  ryzyka,  wartość 
odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
-  wskaźnik  zużycia  określany jest  jako  stosunek liczby kopii  wykonanych do dnia  powstania 
szkody  do  normy  technicznej  (liczby  kopii)  przewidzianej  przez  producenta  dla  danego 
urządzenia.
Ad.22. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do SIWZ  w/w proponowanych klauzul.
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23. Prosimy o podanie poniższych informacji:
- kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego/medycznego – czy personel własny 
czy jest podpisana umowa na konserwację z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną.
- czy sprzęt elektroniczny/medyczny posiada zasilacze UPS.
-czy  sprzęt  elektroniczny/medyczny  znajduje  się  w  pomieszczeniach  z  gaśnicami 
proszkowymi.
- czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach ochroną dostępu.
- czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się poniżej poziomu gruntu.

Ad.23.: Zamawiający informuje:
-  Konserwacją  sprzętu  elektronicznego/medycznego  zajmuje  się  zarówno  personel 

własny  jak   i   Zamawiający  ma  podpisane  umowy  z  wyspecjalizowanymi  firmami 
zewnętrznymi,

-  sprzęt elektroniczny/medyczny posiada częściowo (50%) zasilacze UPS,
- częściowo sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach z gaśnicami 

proszkowymi, częściowo w pobliżu takich pomieszczeń.
-  tak,  sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach ochroną dostępu,
-  nie, sprzęt elektroniczny/medyczny nie znajduje się poniżej poziomu gruntu, wyjątek 

stanowi budynek Centrum Medycznego Raszyn, ul. Poniatowskiego 18a.

24. W  od  ubezpieczenia  sprzętu  elektronicznego  wnosimy  o  wprowadzenie  poniższej 
franszyzy  redukcyjnej  dla  sprzętu  elektronicznego  medycznego  i  niemedycznego  
w następującej wysokości:
Dla sprzętu o wartości do 100 000,0 zł -  10% wartości szkody nie mniej niż 300 zł
Dla sprzętu o wartości powyżej 100 000 zł -  2 000 zł
Dla sprzęty o wartość powyżej 1 000 000 zł – 5 000 zł
Ad.24. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w wysokości franszyzy 
redukcyjnej.

25. W  ramach  ubezpieczenia  sprzętu  elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk  wnosimy  
o  włączenie  do  zakresu  ubezpieczenia  dla  sprzętu  starszego  niż  5  lat  następującej 
klauzuli:

Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień 
ogólnych  warunków  ubezpieczenia  sprzętu  elektronicznego,  iż  ubezpieczyciel  wypłaca 
odszkodowanie  za  utratę  lub  uszkodzenie  ubezpieczonego  sprzętu  do  wysokości 
rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.  
Rzeczywista  wartość  dla  lamp  elektronowych  jest  określana  zgodnie  z  klauzulą 
ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk.
Ad.25. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

26. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu przenośnego w wysokości 
25% w każdej szkodzie.

    Ad.26. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie zmiany franszyzy redukcyjnej dla  
      sprzętu przenośnego.
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