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    PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT NA  
„USŁUGI  UBEZPIECZENIOWE W ZAKRESIE: 1) OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 
(ROZSZERZONE O ZAKRES ZAOPATRZENIA W ŚRODKI POMOCNICZE I WYROBY MEDYCZNE 

BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI), 2) DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ 

ZDROWOTNYCH, 3) UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO” O ZNAKU DAO4-230-38/19 
 
 

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści konkursu ofert na 

usługi ubezpieczeniowe w zakresie: 1) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (rozszerzone o zakres zaopatrzenia w środki 

pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi), 2) dobrowolnego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, 3) 

ubezpieczenia majątkowego:  

 
 

Pytanie nr 1 

„Proszę o informację czy sprzęt elektroniczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny jest w ewidencji 

środków trwałych?” 

 

Odpowiedź: 

Sprzęt elektroniczny, medyczny i rehabilitacyjny jest w ewidencji środków trwałych jeśli jego wartość 

przekracza 3.500,00 zł brutto. 

 

Pytanie nr 2 

„Jaka jest wartość sprzętu do 7 lat komputery stacjonarne, przenośne, serwery i ile pozostałego 

sprzętu?” 

 

Odpowiedź: 

Sprzęt do 7 lat ma wartość 597.757,63 zł brutto, pozostały sprzęt powyżej 7 lat ma wartość 

204.576,24 zł brutto. 

 

Pytanie nr 3 

„Które urządzenia mają wartość poniżej 5 tyś złotych?” 

 

Odpowiedź: 

Między innymi: 

- sprzęt elektroniczny powyżej 7 lat, 

- stoły pod UGUL-e z elektryczną regulacją wysokości, 
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- rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, 

- elektroniczne wagi krzesełkowe, 

- materace przeciwodleżynowe, zmiennociśnieniowy do leczenia odleżyn wszystkich stopni z pompą, 

- koncentratory tlenu, 

- ssaki elektryczne, 

- lampa terapeutyczna, 

- stół do manualnego drenażu limfatycznego z elektryczną regulacją wysokości, 

- inhalatory, ciśnieniomierze, pulsoksymetry. 

 

 

 

 


