Łódź dnia 13.03.2018 r.
L.dz. 619 /2018/MM
Do wszystkich Uczestników postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego
Znak sprawy: I/PN/2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej
powyżej 221.000 EURO na: usługę ubezpieczenia Centrum Medycznego im. Dr L. Rydygiera sp. z o. o. (2 PAKIETY).

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 i 1a Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. – (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
1.

Pytanie: Proszę o informację czy planujecie Państwo wejść w posiadanie jakiś budynków lub budowli nie
użytkowanych. Jeśli tak to proszę o informacje o wartości tego mienia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie planuje wejść w posiadanie budynków lub budowli nie
użytkowanych.

2.

Pytanie: Proszę o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć
z eksploatacji jakiekolwiek mienie? Jeśli tak, proszę wskazać to mienie z podaniem przewidywanej wartość
wyłączonego z eksploatacji mienia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie planuje wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek mienia.

3.

Pytanie: Proszę o możliwość wyłączenia z klauzul obowiązkowych klauzuli nr 29 – Klauzula ochrony mienia
wyłączonego z eksploatacji/ użytkowania.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

4.

Pytanie: Proszę o informację czy po przeprowadzeniu ostatnich przeglądów instalacji zostały stwierdzone
uchybienia / zastrzeżenia / uwagi. Jeśli tak proszę o ich wskazanie wraz informacją dot. terminu realizacji zaleceń
poprzeglądowych.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż po przeprowadzeniu ostatnich przeglądów instalacji nie stwierdzono uchybień, nie
wprowadzono zastrzeżeń czy uwag.

5.

Pytanie: Proszę o informację czy środki trwałe w budowie wyłączone są zakresu ochrony przedmiotowego
postępowania przetargowego.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie posiada środków trwałych w budowie. Zamawiający informuje, iż
planuje odnowić elewację budynku przy ul. Próchnika 11.

6.

Pytanie: Proszę o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia zapisu:
a. deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4 (cztery)
b. huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

7.

Pytanie: Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ zostały w okresie ostatnich 25 lat
dotknięte ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych? Jeśli tak,
proszę o wskazanie tych lokalizacji i podanie rozmiaru szkód wraz z opisem zastosowanych środków zaradczych
zapobiegających powstaniu szkód powodziowych w przyszłości.
Odpowiedź
Zamawiający informuje ,iż według jego wiedzy lokalizacje, które zgłasza do ubezpieczenia w okresie ostatnich 25
lat nie zostały dotknięte ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód
gruntowych.

8.

Pytanie: Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ są zagrożone ryzykiem powodzi lub
podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych?
Odpowiedź
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Zamawiający informuje, iż według jego wiedzy lokalizacje, które zgłasza do ubezpieczenia nie są zagrożone
ryzykiem powodzi lub podtopienia w związku z podniesieniem się poziomu wód gruntowych.
9.

Pytanie: W odniesieniu do mienia składowanego bezpośrednio na podłodze lub poniżej poziomu gruntu, proszę o
wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na ryzyko zalań na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

10. Pytanie: Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka wypadku pojazdu własnego i obcego.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
11. Pytanie: Proszę o zdefiniowanie i doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności w odniesieniu do szkód powstałych
w wyniku wypadku pojazdu własnego i obcego oraz określenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do
przedmiotowych szkód w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy mechaniczne w zakresie ryzyk AC.
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy mienia od wszystkich ryzyk i dotyczy udzielenia ochrony dla mienia
stanowiącego przedmiot ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ.
12. Pytanie: Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia prób i testów.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
13. Pytanie: W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia prób i testów, proszę o
wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do prób i testów w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
14. Pytanie: Proszę o informacje jakie próby i testy zamierza przeprowadzać Zamawiający w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż aktualnie nie posiada takich planów.
15. Pytanie: Proszę o wprowadzenie następującej treści klauzuli drobnych prac remontowo budowlanych:
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli, do maksymalnej wysokości 1 000 000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, objęte są drobne prace budowlano - montażowe w
zakresie remontów lub adaptacji budynków / pomieszczeń zgodnie z adresami podanymi we wniosku
ubezpieczeniowym.
Ubezpieczenie drobnych prac budowlano - montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość
wykonanych prac (robocizny) i materiałów wbudowanych do obiektu, będących własnością lub powierzonych
Ubezpieczającemu oraz wartość mienia istniejącego objętego ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych, stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w
wyniku prowadzenia prac budowlano - montażowych.
Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac wykonywanych
w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji
dachu.
Rozmiar szkody i należne odszkodowanie ustalane będzie na podstawie kosztu remontu lub odbudowy z
uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia
udokumentowanych rachunkiem wykonawcy i/lub kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczającego /
Ubezpieczonego, określonych zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych obowiązujących w
budownictwie z dnia wystąpienia szkody.
Franszyza redukcyjna 1.000zł
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. Zamawiający modyfikuje treść klauzuli robót
budowlano-montażowych, ujednolicając limit odpowiedzialności.
Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany Załącznik
zostanie przekazany wykonawcom, którzy zwrócili się lub zwrócą o część poufną SIWZ.
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16. Pytanie: Proszę o wprowadzenie następującej treści klauzuli katastrofy budowlanej:
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, 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 włączeniami 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: 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
17. Pytanie: Prosimy o uaktualnienie informacji zawartych w SIWZ nt. szkodowości tj. wypłaconych odszkodowań,
zawiązanych rezerw w tym rezerw sądowych i rent, wg daty zgłoszenia zgodnie ze stanem faktycznym na dzień
31.01.2018r.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż do dnia dzisiejszego, pomimo złożonego wniosku nie otrzymał od dotychczasowego
aktualizacji stanu szkód i rezerw.
18. Pytanie: Czy w Pakiecie nr 2 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w następującej treści:
Ubezpieczyciel i Ubezpieczający postanawiają, że umowa ubezpieczenia będzie automatycznie wznawiana na
kolejne roczne okresy ubezpieczenia przez kolejne 3 lata.
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego.
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
a) na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości
będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 10 miesięcy pierwszego okresu
rozliczeniowego/polisowego do 10/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy
b) na koniec 10 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości
będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 22 miesiące okresu
ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do
22/24 składki należnej za 24 miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10
miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).
c) na koniec 10 miesiąca trzeciego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości
będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 34 miesiące okresu
ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego) do
34/36 składki należnej za 34 miesięczny okres ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10
miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego).
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
19. Pytanie: Czy w Pakiecie nr 1 Ubezpieczenie mienia Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli
wypowiedzenia umowy w następującej treści:
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego.
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy
ubezpieczenia majątku:
a) na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości
będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 10 miesięcy pierwszego okresu
rozliczeniowego/polisowego do 10/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy
b) na koniec 10 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości
będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 22 miesiące okresu
ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do
22/24 składki należnej za 24 miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10
miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).
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c) na koniec 10 miesiąca trzeciego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 50%; wskaźnik szkodowości
będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 34 miesiące okresu
ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego) do
34/36 składki należnej za 34-miesięczny okres ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10
miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego).
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
20. Pytanie: Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający zamierza prowadzić w okresie ubezpieczenia prace
remontowo-budowlane wymagające pozwolenia na budowę, jeśli tak to jakie?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż planuje odnowić elewację budynku przy ul. Próchnika 11.
21. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU wraz
z klauzulami dodatkowymi Wykonawcy.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie zapisy OWU
danego Wykonawcy wraz z klauzulami dodatkowymi Wykonawcy z zastrzeżeniem, że:
Postanowienia SIWZ oraz wypełnionego przez Wykonawcę formularza (Załącznik nr 4 do SIWZ - 4a i/lub 4b mają
pierwszeństwo nad postanowieniami Ogólnych/Szczególnych Warunków Ubezpieczenia danego Wykonawcy,
które stanowią uzupełnienie oferty i regulują kwestie nieokreślone w wyżej wymienionych dokumentach.
OWU lub inne wzorce umowy będą mieć zastosowanie do zawartej umowy tylko w kwestiach nieuregulowanych
w SIWZ Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2
do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej.
Powyższe uregulowania nie dotyczą rozszerzeń podstawowego zakresu ochrony określonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela (klauzul dodatkowych), o które nie wnioskuje Zamawiający w opisie
szczegółowych warunków ubezpieczeń oraz w preferowanych warunkach przyjętych przez Wykonawcę.
Nie mają zastosowania postanowienia (ogólnych) warunków ubezpieczenia, klauzul Wykonawcy itp.,
ograniczające czasową odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do określonej w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, poprzez wprowadzenie daty początkowej, okresu karencji na wybrane ryzyka, jak i
ograniczające przedmiotową lub podmiotową odpowiedzialność Ubezpieczyciela (np. poprzez limit wieku
budynku/budowli/urządzenia, stopnia zużycia technicznego, amortyzacji), jeśli przedmiot lub podmiot został
określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w innych załącznikach do SIWZ.
Zawarte w (ogólnych) warunkach ubezpieczenia wyłączenia (niesprzeczne z postanowieniami SIWZ) mają
zastosowanie tylko w przypadku, gdy okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody lub zwiększenia jej
rozmiarów.
22. Pytanie: Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia występują budynki, urządzenia i instalacje wyłączone z
eksploatacji? Jeśli tak to z jakich przyczyn / w jakim celu / jaka wartość / jaka lokalizacja? Ewentualnie czy jest
planowane wyłączenie z eksploatacji mienia zgłaszanego do ubezpieczenia?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.
23. Pytanie: Proszę o informację jakie działania prewencyjne zostały podjęte przez klienta w celu uniknięcia
powtarzalności zaistniałych szkód.
Odpowiedź
Zamawiające informuje, iż na bieżąco wykonuje wszelkie niezbędne prace remontowo – naprawcze.

24. Pytanie: Czy od 1997 w miejscach ubezpieczenia wystąpiła powódź/zalania/podtopienia?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż według jego wiedzy w lokalizacjach, które zgłasza do ubezpieczenia od 1997 nie
wystąpiła powódź/zalania/podtopienia.
25. Pytanie: Prosimy o przesłanie wykazu maszyn, urządzeń i wyposażenia, które mają zostać objęte ubezpieczeniem.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż Wykonawca może w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu, zapoznać się z wykazem środków trwałych.
26. Pytanie: Czy zgłaszane są do ubezpieczenia obiekty o konstrukcji z płyty warstwowej z palnym wypełnieniem (jak
pianka poliuretanowa, styropian) albo obiekty o konstrukcji namiotowej?

Odpowiedź
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Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów o konstrukcji z płyty warstwowej z
palnym wypełnieniem oraz obiektów o konstrukcji namiotowej. Prosimy o zapoznanie się z wykazem
budynków zamieszczonym w Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego.
27. Pytanie: Czy w protokołach z przeglądów instalacji odgromowej, elektrycznej, gazowej, oraz sprzętu p-poż i
hydrantów, wskazane są jakiekolwiek nieprawidłowości. Jeśli tak jakie / czy zostały usunięte (dotyczy wszystkich
lokalizacji)? Czy posiadane przeglądy w/w instalacji i sprzętu są aktualne?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie 4.
28. Pytanie: Jakie mienie i o jakiej wartości jest składowane bezpośrednio na podłodze bądź poniżej poziomu gruntu?

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że poniżej gruntu znajdują się:
1. kotłownia, korytarz, szatnia i serwerownia – ul. Sterlinga 13
2. kotłownia – ul. Próchnika 11
Szacowana wartość mienia znajdującego się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu wynosi:
421.768,41 zł brutto
29. Pytanie: W odniesieniu do Pakietu 1 – prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych z powodu
zaniedbania w odśnieżaniu (bez względu na wielkość obciążenia), bądź przeniesienie ryzyka do ochrony
fakultatywnej. W przypadku braku zgody, proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedne i
wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
30. Pytanie: W odniesieniu do Pakietu 1 – prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku
zalania przez topniejące masy śniegu lub lodu, bądź przeniesienie ryzyka do ochrony fakultatywnej. W przypadku
braku zgody, proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedne i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
31. Pytanie: W odniesieniu do Pakietu 1 – prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dotyczący mienia podczas
prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem,
remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami jest ograniczony do zakresu i limitu w
ramach klauzuli robót budowlano-montażowych. W przeciwnym wypadku prosimy o przeniesienie ochrony do
zakresu fakultatywnego.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że . Zapisy w części A, w załączniku nr 2 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wyraźnie określają zakres: „Zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje: (…) Ochroną
ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między
innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i
testami”.
Zamawiający modyfikuje treść klauzuli robót budowlano-montażowych, ujednolicając limit odpowiedzialności.
Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany Załącznik
zostanie przekazany wykonawcom, którzy zwrócili się lub zwrócą o część poufną SIWZ.
32. Pytanie: W odniesieniu od Pakietu 1 – Klauzula robót budowlano-remontowych – prosimy o wprowadzenie
zapisu, iż „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje, pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji
nośnej obiektu lub dachu.”
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
33. Pytanie: W odniesieniu do Pakiet 1 – Klauzula katastrofy budowlanej - czy Zamawiający przewiduje możliwość
dopisania: ochrona nie obejmuje szkód w budynkach których wiek przekracza 50 lat
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
34. Pytanie: W odniesieniu do Pakiet 1 – Klauzula automatycznego ubezpieczenia składników mienia - czy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany limitu odpowiedzialności z: 30% na: 20%
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
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35. Pytanie: W odniesieniu do Pakiet 1 – Klauzula nowych miejsc - czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
terminu zgłoszenia nowych lokalizacji z: 90 dni na: 30 dni oraz wprowadzenia limitu odpowiedzialności 20% nie
więcej niż 10 mln zł.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zgłoszenia nowych lokalizacji z: 90 dni na: 30 dni. Zamawiający
wyraża zgodę na wprowadzenia limitu odpowiedzialności 20% nie więcej niż 10 mln zł i w tym zakresie modyfikuje
SIWZ. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie przekazany
wykonawcom, którzy zwrócili się lub zwrócą o część poufną SIWZ.
36. Pytanie: W odniesieniu do Pakiet 1 – Klauzula kosztów ewakuacji, czy Zamawiający dopuszcza możliwość
zastąpienia zapisu:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów i mienia bez względu na powód
ewakuacji.
Następującym:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o
ryzyko aktów terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, Ubezpieczyciel obejmuje
ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia
aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się
realne.
Ponadto prośba o zgodę na zmianę limitu kosztów pobytu jednego pacjenta w zastępczych placówkach
ze 150 zł na 100 zł.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
37. Pytanie: W odniesieniu do Pakietu 1 – Klauzula zastąpienie dla budynków i budowli – czy Zamawiający wyraża
zgodę na wprowadzenie zapisu: „ Odszkodowanie nie może przewyższyć hipotetycznego kosztu odtworzenia
mienia w dotychczasowej lokalizacji, funkcji, konstrukcji i materiałów”.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
38. Pytanie: W odniesieniu do Pakietu 1 – Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń – czy Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie zapisu „Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu
przyjętej do ubezpieczenia oraz kosztu zakupu urządzenia, maszyny możliwie zbliżonego typu, modelu,
parametrów technicznych.”
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
39. Pytanie: W odniesieniu do Pakietu 1 – Klauzula ubytku wartości środków obrotowych/mienia osób trzecich w
urządzeniach/pomieszczeniach chłodniczych – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy
redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
40. Pytanie: W odniesieniu do Pakietu 1 – Klauzula robót budowlano-remontowych – czy Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie zapisu:
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowobudowlanych,
przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub
niewłaściwej technologii wykonawstwa,
awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem, dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją
producenta lub dostawcy,
katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na
samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie
od przyczyny pierwotnej;
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. Zamawiający zwraca uwagę na modyfikacje
przedmiotowej klauzuli wskazane w odpowiedzi na pytanie 31.
41. Pytanie: W odniesieniu do Pakietu 1 – klauzula przenośnego niemedycznego sprzętu elektronicznego - prosimy o
dodanie zapisu: „W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony
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ponosi udział własny w wysokości 5% wartości odszkodowania, przy czym w tej sytuacji z odszkodowania nie
pobierana jest franszyza redukcyjna.”
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.

42. Pytanie: W odniesieniu do Pakietu 1 – klauzula ataku elektronicznego – zwracamy się z prośbą o przeniesienie
klauzuli do zakresu fakultatywnego? Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem ataku elektronicznego, w tym włamania
komputerowego, zakłócenia działania systemów, wprowadzenie „obcego” oprogramowania lub jakiejkolwiek
formy wirusa komputerowego, polegające zarówno na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia,
oprogramowania, jak i straty poniesione przez Ubezpieczonego niemające charakteru szkody w mieniu (np.
kradzież impulsów, utrata danych), pod warunkiem, że Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie Policję,
bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody oraz podejmie niezwłocznie działania w celu ograniczenia
rozmiaru szkody”.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez wykreślenie klauzuli ataku elektronicznego z zakresu obligatoryjnego. W
pozostałej części nie modyfikuje SIWZ. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zostanie przekazany wykonawcom, którzy zwrócili się lub zwrócą o część poufną SIWZ.
43. Pytanie: W odniesieniu do Pakietu 1 – Klauzula restytucji mienia – czy Zamawiający zmianę czasu weryfikacji z 2
dni na 5 dni?
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
44. Pytanie: W odniesieniu do Pakietu 1 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – Klauzula
włączająca ryzyko kradzieży zwykłej – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania ubezpieczającego,
wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu,
niewykonanie lub utratę zlecenia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że powyższe wyłączenia są zawarte w treści klauzuli wskazanej w Załączniku nr 2 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, prosimy o zapoznanie się z treścią,
45. Pytanie: W odniesieniu do Pakietu 1 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – Klauzula
zastąpienia dla sprzętu elektronicznego – czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu
„(…)Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia oraz nie
może przewyższyć kosztu zakupu urządzenia o możliwie zbliżonym typie rodzaju, parametrach technicznych”.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
46. Pytanie: W odniesieniu do mienia zgłaszanego do ubezpieczenia – pozycja 3 - Maszyny, urządzenia i wyposażenie
w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk , w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia Pakiet I, prosimy o informację, czy w ramach w/w pozycji sprzęt elektroniczny, jest to sprzęt
medyczny. Jeśli tak to prosimy o podanie jego wartości (jaka jest to suma ubezpieczenia w zł.) w podziale na
medyczny/niemedyczny, przesłanie wykazu tego sprzętu oraz zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający
dopuszcza możliwość ubezpieczenia w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia został całościowo zgłoszony sprzęt medyczny i niemedyczny zgodnie z
prowadzoną ewidencją środków trwałych i pozostałego mienia, w tym elektroniczny sprzęt medyczny. Z uwagi na
wielość składników majątku Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia przedmiotowego wykazu.
Zamawiający dopuszcza możliwość wglądu do ewidencji środków trwałych w siedzibie Zamawiającego przed
zawarciem umowy ubezpieczenia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Jednocześnie Zamawiający informuje,
ze część sprzętu medycznego została wyselekcjonowana i zgłoszona do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.
W przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia za
szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system
klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły
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monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może
uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na
specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków
klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu oraz poniższe
zapisy?
Ponadto w przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia
elektronicznego od wszystkich ryzyk zwracamy się z prośbą o wprowadzenie poniższych zapisów:

sprzętu

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest:
a.

stosować się do wymagań i zaleceń producenta dotyczących utrzymania sprzętu w dobrym stanie
technicznym zapewniającym prawidłową jego eksploatację oraz stosować środki ostrożności w celu
uniknięcia szkód,
b. utrzymywać w należytym stanie środki zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz dołożyć należytej
staranności w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych zabezpieczeń,
c. zapewnić każdorazowo przedstawicielowi Ubezpieczyciela
dostęp do przedmiotu objętego
ubezpieczeniem w celu przeprowadzenia lustracji ryzyka,
d. przestrzegać wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego (ubezpieczone mienie
powinno znajdować się w budynkach o odpowiednio trwałej konstrukcji. Przez odpowiednią trwałą
konstrukcję rozumie się budynek wykonany z materiałów i w technologii właściwej dla jego przeznaczenia
użytkowego - zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w którym nie jest możliwe pokonanie
poszczególnych elementów konstrukcji (ścian, podłóg, stropów) bez ich równoczesnego uszkodzenia lub
zniszczenia przy użyciu narzędzi. Lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie nie może posiadać
niezabezpieczonych otworów (drzwi, okna), przez które bez użycia siły i narzędzi możliwy jest dostęp do
ubezpieczonego mienia. Drzwi zewnętrzne muszą być zamknięte na dwa różne zamki wielozastawkowe
lub co najmniej na dwie różne kłódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach lub na jeden
zamek, którego odporność na włamanie potwierdzona jest atestem. Wszelkie oszklenia okien, drzwi i innych
otworów zewnętrznych lokalu z ubezpieczonym mieniem do których jest dostęp - w tym również z
przybudówek, balkonów, tarasów itp. powinny być w należy-tym stanie technicznym wykonane ze szkła
warstwowego odpornego na rozbicie lub zabezpieczone stałymi albo ruchomymi osłonami
mechanicznymi typu kraty stalowe, żaluzje, okiennice. Ruchome osłony muszą być zamknięte na co
najmniej jedną kłódkę wielozastawkową lub inne atestowane zabezpieczenie przeciwwłamaniowe)
e. w przypadku ubezpieczenia danych – co najmniej raz w tygodniu wykonywać kopie zapasowe danych i
przechowywać je w szafie ogniotrwałej, sejfie lub innej strefie pożarowej,
f. w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – zainstalować i konserwować urządzenia
zabezpieczające sprzęt elektroniczny przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w
atmosferze i zjawisk pochodnych zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń
zabezpieczających i alarmowych.
1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez:
-wszelkiego rodzaju działania wojenne, konfiskaty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku akcji władz
państwowych;
-akty terroryzmu, sabotaż, strajki, zamieszki wewnętrzne i rozruchy;
-trzęsienia ziemi, wybuch wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami, huragan, cyklon, tajfun, tornado;
-działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne;
-umyślne działanie lub zaniechanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba, że w
razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
przy czym za winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę:
i. w przedsiębiorstwach państwowych - dyrektora lub jego zastępców,
ii. w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych - członków zarządu lub
prokurentów,
iii. w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych -komplementariuszy lub prokurentów,
iv. w spółkach jawnych - wspólników lub prokurentów,
v. w spółkach partnerskich - partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
vi. w spółkach cywilnych - wspólników,
vii. w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach - członków zarządu,
-osuwanie się ziemi, jeżeli osuwanie to związane jest z prowadzonymi robotami ziemnymi;
-szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
-działanie wirusa komputerowego.
2. Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte utracone korzyści, utracona wartość rynkowa,
utrata rynku, zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe wskutek opóźnienia lub
niewypełnienia zobowiązań, utrata kontraktów, rabatów, licencji, kary umowne, kary pieniężne w tym między
innymi grzywny sądowe i administracyjne, podatki i inne należności publicznoprawne, opłaty manipulacyjne,
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odszkodowania o charakterze karnym, koszty procesów, koszty administracyjne, koszty najmu/użycia
przedmiotów zastępczych oraz inne szkody lub straty pośrednie.
3. Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody:

powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub
dostawca;

spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi
Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź usterkach wiedział
Ubezpieczyciel

powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi
przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów;

będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami
technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych;

spowodowane kradzieżą bez włamania tj. bez pokonania wymaganych
zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych lub zagubieniem;

powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania
ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, przeglądem, naprawą);

którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu np.: zadrapania,
wgniecenia;

spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system
klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły
monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może
uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na
specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków
klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.
4. Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają
szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, takich jak: tonery, wywoływacze,
odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju,
nośniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze
oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal udarowowstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.: wiertła,
frezy.
5. O ile nie umówiono się inaczej odpowiedzialność Ubezpieczyciela za lampy (np.: kineskopy, rentgenowskie,
laserowe) i nośniki obrazu (np. bębny selenowe), ograniczona jest do szkód spowodowanych działaniem ognia,
wody i kradzieży z włamaniem oraz rabunku.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
47. Pytanie: W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) od wszystkich
ryzyk, prosimy o uzupełnienie informacji:
- kto dokonuje konserwacji sprzętu elektronicznego?
- czy jest zawarta stała umowa z firmą serwisową/konserwacyjną?
- jaki jest wiek zgłoszonego sprzętu (liczony od daty produkcji)?
- czy wśród zgłoszonego sprzętu występuje sprzęt zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu?
- jaka jest największa wartość jednostkowa sprzętu
- proszę o załączenie wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź
Zamawiający informuje iż:
- zgodnie z informacja zawartą w Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego, za
utrzymanie sprawności elektronicznej aparatury medycznej używanej w Centrum
Medycznym im. dr. L. Rydygiera Sp. z o.o. odpowiadają służby zewnętrzne oraz osoby
wyznaczonych pracowników Centrum. Serwisy dokonywane przynajmniej raz w roku.
- Jest zawarta umowa z firmą serwisową
- zgłaszany sprzęt elektroniczny jest z lat 2006-2017
- poniżej poziomu gruntu znajduje się serwerownia
- w Załączniku nr 8 do SIWZ znajduje się wykaz sprzętu elektronicznego zawierający informację
co do wartości sprzętu
- Załącznik nr 8 do SIWZ zawiera wykaz sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
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48. Pytanie: W odniesieniu do Wzoru umowy do pakietu 1 i 2 §9 pkt. 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę
terminu obowiązującego przy zgłoszeniu szkody z 14 na 7 dni ?
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
49. Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU wraz
z wyłączeniami i klauzulami dodatkowymi Wykonawcy.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie
21.
50. Pytanie:
W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 Dobrowolne ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia z wyłączeniem szkód
osobowych będących następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych prosimy o
wykreślenie rozszerzenia czystych start finansowych. W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. rozszerzenia
prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem wyłącznie szkód mających postać CSF
polegających na braku dostępu.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
51. Pytanie: Czy w odniesieniu do zapisów definicji szkody na osobie (osobowa) w Pakiecie nr 2 C.3 zamawiający
wyraża zgodę na wykreślenie zdania: Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr
osobistych i praw pacjenta, choćby nie wyniknęła z tego krzywda.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z definicji szkody osobowej zdania:
Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta, choćby nie
wyniknęła z tego krzywda. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zostanie przekazany wykonawcom, którzy zwrócili się lub zwrócą o część poufną SIWZ.
52. Pytanie: Czy w odniesieniu do zapisów dotyczących zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody
będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w Pakiecie nr 2 C.2
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu minimalnego szkód szkody powstałych przy wykonywaniu
przez Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności
związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia. W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. rozszerzenia
prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie potwierdza, iż intencją
Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.
53. Pytanie: W odniesieniu do Wzoru umowy do pakietu 1 i 2 §9 pkt. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę
terminu obowiązującego przy zgłoszeniu szkody z 14 na 7 dni ?
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
54. Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli funduszu prewencyjnego określonej w zakresie
preferowanym w pakiecie nr 2 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia na treść wskazaną poniżej:
Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego w
wysokości max. 10% składki rocznej z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w ramach postępowania
przetargowego Znak sprawy:… , przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie
zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem
środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu
podpisania umowy prewencyjnej.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. W związku z powyższym modyfikacji ulega – Załącznik nr 2
do SIWZ w części C. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie
przekazany wykonawcom, którzy zwrócili się lub zwrócą o część poufną SIWZ.
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55. Pytanie: W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody rzeczowe w mieniu
przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności
objętej ubezpieczeniem. (w tym w pojazdach samochodowych) prosimy o uzupełnienie powyższych zapisów
poprzez wprowadzenie: Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy przechowywane są w
pomieszczeniu zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem,
oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
56. Pytanie:
W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody spowodowane ruchem
pojazdów niepodlegających obowiązkowi rejestracji w wydziale komunikacji, prosimy o przeformułowanie
powyższego na – szkody spowodowane ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu
pojazdów mechanicznych.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
57. Pytanie: W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.3 o szkody wynikające z naruszenia dóbr
osobistych i praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej, prosimy o wykreślenie powyższego, a w
przypadku braku zgody na wprowadzenie podlimitu maks 20 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki.
Odpowiedź
Zamawiający nie modyfikuje SIWZ we wnioskowanym zakresie.
58. Pytanie: Proszę o informację czy w szpitalu działa włącznie oddział gin-położ. i neonatologia?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w szpitalu działają tylko te dwa oddziały.
59. Pytanie: Proszę o podanie liczby inkubatorów.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż posiada 13 inkubatorów
60. Pytanie: Proszę o podanie liczby porodów za ostatnie 3 lata, z wyszczególnieniem urodzeń martwych (rocznie).
Odpowiedź:
Zamawiający podaje poniższe informacje :
2015 – 1414 porodów w tym 5 martwych
2016 – 1337 porodów w tym 3 martwe
2017 – 1367 porodów w tym 2 martwe
61. Pytanie: Proszę o podanie ilości lekarzy, którzy współpracują z placówką, jako praktyka lekarska.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż 94 osoby są zatrudnione na podstawie umów zlecenia, od dziełu lub umów cywilno prawnych
62. Pytanie: Proszę o przedstawienie stanu rezerw szkodowych dla ryzyk zamawianych w pakiecie nr 2.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż zgodnie informacją dot. stanu szkód i rezerw otrzymaną od dotychczasowego
ubezpieczyciela brak jest rezerw.
Termin złożenia i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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