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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

 
Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2017 r. 

Znak sprawy: 18/2017 

 
Do Wykonawców 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi „Usługi kompleksowego ubezpieczenia 
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 628103-N-
2017 data publikacji 05.12.2017 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
Niniejszym Zamawiający zawiadamia, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”.  
Na podstawie art. 38 ust.1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień, 
jednocześnie uzupełniając treść SIWZ o poniżej wskazane informacje. 
 

 

Pytanie 1 

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do 
zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
Odpowiedź 1 
Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy 
prawa oraz OWU Wykonawcy. Dotyczy to również sytuacji, w których inna treść klauzul stosowana przez 
Wykonawcę będzie korzystniejsza dla Zamawiającego i nie będzie sprzeczna ze wskazaną w SIWZ. 
 
Pytanie 2 

W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych  proszę o informację na temat rodzaju 
zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach. 
Odpowiedź 2 
Instalacja sygnalizacji ppoż, podział wszystkich kondygnacji na dwie podstrefy, wydzielenie przeciwpożarowe 
pomieszczeń technicznych. 
 
Pytanie 3 

Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i 
jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały 
zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń. 
Odpowiedź 3 
Monitoring na korytarzach, kontrola dostępu na wszystkie oddziały, sygnalizacja antywłamaniowa kasy oraz 
Działu farmacji szpitalnej. 
 
Pytanie 4 
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się 
ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi 
jako następstwa działalności  człowieka. 
Odpowiedź 4 
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Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 5 
Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia  mienia dla 
których informacja ta nie została wskazana o następujące dane: 
- rok budowy 
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian 
- rodzaj pokrycia dachu 
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny 
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych, 
Odpowiedź 
Grupa I 
Budynek szpitala 
- rok budowy - 1988 
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian – konstrukcja stropowa (słupy żelbetonowe monolityczne, wypełnienie 
cegła pełna ceramiczna, beton komórkowy, stropy gęstożebrowe z pustaków Akermana, stropy żelbetowe). 
- rodzaj pokrycia dachu - papa 
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny - 
dobry 
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych, Instalacja sygnalizacji ppoż, podział wszystkich 
kondygnacji na dwie podstrefy, wydzielenie przeciwpożarowe pomieszczeń technicznych. 
Monitoring na korytarzach, kontrola dostępu na wszystkie oddziały, sygnalizacja antywłamaniowa kasy oraz 
Działu farmacji szpitalnej. 
 
Budynek hydroforni 
- rok budowy - 1988 
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian – cegła. 
- rodzaj pokrycia dachu - papa 
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny - 
dobry 
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych, Instalacja sygnalizacji ppoż,, monitoring 
 
Magazyn tlenu 
- rok budowy - 1987 
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian – cegła. 
- rodzaj pokrycia dachu - papa 
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny - 
dobry 
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych, Instalacja sygnalizacji ppoż,, monitoring 
 
Garaże 
- rok budowy - 1966 
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian – cegła. 
- rodzaj pokrycia dachu - papa 
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny - 
dobry 
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,, monitoring 
 
Garaże 
- rok budowy - 2000 
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian – cegła. 
- rodzaj pokrycia dachu - papa 
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny - 
dobry 
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,, monitoring 
 
Budynek Przychodni ul. Kopernika 14 
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- rok budowy - 1966 
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian – cegła. 
- rodzaj pokrycia dachu - papa 
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny - 
dobry 
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych, Instalacja sygnalizacji ppoż, Monitoring na 
korytarzach. 
 
Grupa 2 
Linie energetyczne wewnętrzne – 1987 
Linie energetyczne niskiego napięcia – 1991 
Sieć zewnętrzna CO. – 1988 
Sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej - 1988 
Studnia – 2004, modernizacja 2016 
Droga wewnętrzna – 2016 
Ogrodzenie z siatki - 1988 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości 
odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości 
odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne 
Odpowiedź  
Budynek Przychodni ul. Kopernika 14 – w 2014 r. remont generalny wraz z wymianą sieci elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji gazowej. 
Garaże – w 2010 remont dachu. 
 
Pytanie 8 
Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane 
prace oraz ich wartość. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie ma w planach remontów budynków, przewidziane są jedynie bieżące remonty 
wytypowanych pomieszczeń. 
 
Pytanie 9 
Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz 
wskazanie tej lokalizacji. 
Odpowiedź  
98% wartości ul. Markwarta 4-6. 
 
Pytanie 10 
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
I.    mienie wyłączone z eksploatacji  
II.   pustostany 
III.  budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 
Odpowiedź  

I- Nie 
II- Nie 
III- Nie 

 
Pytanie 11 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia. 
Odpowiedź  
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Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10. 
 
Pytanie 12 
W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie  prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu 
ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia 
prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez 
Zamawiającego 
Odpowiedź 12 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10. 
 
Pytanie 13 
W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego 
pytania  prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu 
zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały 
dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów). 
Odpowiedź 13 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia. 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 15 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z 
zakresu ubezpieczenia. 
Odpowiedź 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14. 
 
Pytanie 16 
Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o  podanie wysokości  
wypłaconych  odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia. 
Odpowiedź 
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 17 
Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o  podanie wysokości  
wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia. 
Odpowiedź 
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 18 
Odnośnie mienia znajdującego  gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o  podanie wysokości  
wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia. 
Odpowiedź 
Nie dotyczy. 
 
Pytanie 19 
Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi  dopuszcza możliwość wprowadzenia  
limitu odpowiedzialności  w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego 
przez Zamawiającego? 
Odpowiedź 19 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10.000.000 PLN 
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Pytanie 20 
Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek  podniesienia 
się poziomu wód gruntowych. 
Odpowiedź 20 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 21 
Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 
 
Pytanie 22 
Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN 
 
Pytanie 23 
Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na rzeczywistą 
lub księgową brutto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 24 
Prosimy o wykreślenie w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. I B następującego roszczenia: „szkody wyrządzone 
przez naruszenie praw pacjentów”. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

 

 

 

Z-ca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno – Administracyjnych 

Główny Księgowy 
 

 mgr Mirosława Cieślak 
/podpis na oryginale/ 

 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 

 


