NORD PARTNER Sp. z o.o.
Oddział w Zielonej Górze
ul. Francuska 52
65-943 Zielona Góra

Zielona Góra, 15.11.2017

INFORMACJA nr 1
wyjaśnienie treści Specyfikacji nr ZP/8/11/2017/ZG/NP
w postępowaniu o ubezpieczenie mienia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im.Prof.Z.Religi w Słubicach sp. z o.o.
W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579) pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia co
następuje i jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy PZP wprowadza poniższe modyfikacje do SIWZ:

W zakresie części 1 zamówienia (mienie od wszystkich ryzyk, kradzież, sprzęt
elektroniczny):
1.

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z
eksploatacji/ użytkowania.
Odp. Zamawiający na chwilę obecną nie posiada mienia wyłączonego z eksploatacji.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu w odniesieniu do mienia
wyłączonego z eksploatacji/ użytkowania:
W przypadku wystąpienia w/w budynków w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie zapisu:
„budynki użyteczności publicznej, mieszkalne, gospodarcze i magazynowe, wraz z lokalami mieszkalnymi
oraz usługowymi stanowiącymi składową część budynku, w tym budynki również w trakcie przebudowy,
remontu i modernizacji, w tym budynki tymczasowo niezamieszkałe lub nieużytkowane wraz z instalacjami
oraz urządzeniami – bez względu na sposób zewidencjonowania, zaksięgowania, pod warunkiem spełnienia
następujących warunków:
1)
konieczność stałego dozoru ubezpieczonego mienia a w odniesieniu do całych lokalizacji
wyłączonych z eksploatacji konieczność dozoru mienia przez zewnętrzną firmę ochroniarską z ważną polisą
ubezpieczenia OC;
2)
konieczność odłączenia wszelkich maszyn, urządzeń od źródeł zasilania i ich zakonserwowanie;
3)
konieczność bieżącej konserwacji wszystkich instalacji;
4)
konieczność utrzymywania gotowych do użycia wszelkich występujących środków zabezpieczenia
mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, włamaniowy, itp.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego przez Wykonawcę zapisu w odniesieniu
do mienia wyłączonego z eksploatacji/ użytkowania, przy czym pkt.1) w następującej treści: 1)
konieczność
stałego dozoru ubezpieczonego mienia a w odniesieniu do całych lokalizacji wyłączonych z eksploatacji przez
pracowników własnych lub zewnętrzną firmę ochroniarską
3. Wnosimy o zastąpienie Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc klauzulą o treści
podanej poniżej:
KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich
nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego
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Ubezpieczający lub Ubezpieczony
rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej
lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością
znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu
przyjęcia ich do użytku.
Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku,
rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlanomontażowych (w tym podczas prób i testów).
Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.
Maksymalny limit odpowiedzialności PZU SA na pojedynczą lokalizację wynosi 1000 000,00 zł.
Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta
może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w
umowie ubezpieczenia.
Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka
podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego
kwartału okresu ubezpieczenia.
Odp. Zamawiający akceptuje zmianę treści klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc, na poniższą i
jednocześnie modyfikuje treść załącznika nr 7 do SIWZ w pkt. 4 SIWZ wykaz klauzul ubezpieczeniowych
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENA NOWYCH MIEJSC
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu
ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich
nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego
Ubezpieczający lub Ubezpieczony
rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej
lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością
znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni od
momentu przyjęcia ich do użytku.
Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku,
rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlanomontażowych (w tym podczas prób i testów).
Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi 1000 000,00 zł.
Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza w/w limit, lokalizacja ta może zostać
ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie
ubezpieczenia.
Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka
podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego
kwartału okresu ubezpieczenia.
4. Prosimy o włączenie do treści Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i
przeciwkradzieżowych zapisu: „pod warunkiem, iż spełniają one wszelkie zastrzeżenia określone
wymogami prawa”.
Odp. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych podana w SIWZ jest klauzulą
fakultatywną. Treść podana w SIWZ pozostaje b/z.
5. Prosimy o odpowiedź czy na terenie w miejscu ubezpieczenia od roku 1997 włącznie wystąpiły szkody
wyrządzone przez powódź lub podtopienia i jakiej były wielkości
Odp. Od 01.04. 2011 r. tj. od dnia rozpoczęcia działalności przez spółkę nie wystąpiły szkody wyrządzone
przez powódź lub podtopienia w miejscach ubezpieczenia: Słubice, ul. Nadodrzańska 6, ul. Mickiewicza

6 Rzepin ul. Słubicka 4; Cybinka ul. Krośnieńska 1 IB; Górzyca ul. Kostrzyńska 15
W zakresie części 3 zamówienia (odpowiedzialność cywilna):
6. Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej klauzuli odpowiedzialności za czyste
starty finansowe.
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Odp. Zamawiający informuje, iż klauzula odpowiedzialności za czyste starty finansowe jest warunkiem
fakultatywnym.
Czy w odniesieniu do zapisu „klauzula OC pracodawcy” Zamawiający dopuszcza dla
zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka wprowadzenie klauzul o treści:
Klauzula Nr 5
1.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie,
wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony
zobowiązany jest do ich naprawienia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu.
Limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną przez Wykonawcę treść klauzuli OC pracodawcy.
7.

8. Czy w odniesieniu do zapisu „klauzula OC najemcy nieruchomości oraz ruchomości
powstałe w mieniu (ruchomości, nieruchomości), z którego korzystano na podstawie
użyczenia, najmu, dzierżawy lub innej umowy” Zamawiający dopuszcza dla zapewnienia
ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka wprowadzenie klauzul o treści:
Klauzula Nr 7
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy
korzystania z cudzej rzeczy.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej
podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w gruntach;
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia;
3) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej
nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw
koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Limit 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną przez Wykonawcę treść klauzuli OC najemcy nieruchomości oraz
ruchomości, z zastrzeżeniem iż Limit 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dotyczy
tylko OC ruchomości, dla OC najemcy nieruchomości nie wprowadza się limitu odpowiedzialność, limit do wys.
sumy gwarancyjnej podanej w pkt. 1.1.9 załącznika nr 7 do SIWZ.

9. Czy odpowiedzialność za szkody w mieniu przechowywanym dotyczy mienia pacjentów?
Jeżeli tak to czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli o treści:
Klauzula Nr 81
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie
leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w
podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta
przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych
zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na
przechowanie.
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4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na
podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w
związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy
depozytu.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną przez Wykonawcę treść klauzuli mienie przechowywanego
pacjentów, z zastrzeżeniem wykreślenia pkt. 3 i 5 w/w klauzuli.
Zamawiający wyjaśnia, iż rozszerzenie OC o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
dotyczyć ma w szczególności rzeczy pacjentów w trakcie wykonywania świadczeń leczniczych/zdrowotnych, itp.
Szkoda może dotyczyć rzeczy pacjentów posiadanych w trakcie pobytu oraz oddanych w depozyt W przypadku
każdej szkody jednym z warunków realizacji ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie będzie to czy zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami, za szkodę odpowiedzialność będzie ponosić Zamawiający. Jeżeli chodzi
o rzeczy inne niż oddane do depozytu, to nie są w tym zakresie stosowane szczególne zabezpieczenia.
10. Czy w przypadku, jeżeli odpowiedzialność za szkody w mieniu przechowywanym nie dotyczy
mienia pacjentów Zamawiający dopuszcza wprowadzenia klauzuli o treści:
Klauzula Nr 10
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym przez ubezpieczonego.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym,
kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej
ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych zwierząt.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub
innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego;
2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach;
4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z
poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem,
ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o
zdarzeniu policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie
zastosował się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny
od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
Limit 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną przez Wykonawcę treść w/w klauzuli mienie przechowywanego, z
zastrzeżeniem - iż zachowana zostaje odpowiedzialność za szkody w pojazdach pracowników do limitu 20.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – zgodnie z zapisem pkt. 1.1.3 g) załącznika nr 7 do
SIWZ
11. Czy w odniesieniu do zapisu ”szkody związane z prowadzeniem apteki”, Zamawiający
dopuszcza dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka wprowadzenie klauzul o
treści:
Klauzula Nr 82
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością
apteki.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z
prowadzoną działalnością apteki.
2. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną we wniosku i umowie
ubezpieczenia działalnością apteki lub posiadanym w związku z tą działalnością mieniem zaistnieją
wypadki ubezpieczeniowe, w następstwie których ubezpieczony zobowiązany będzie do naprawienia
szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.
3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i substancji
chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
normami,
2) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotów leków niedopuszczonych do stosowania na
terytorium RP,
3) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających,
środków psychotropowych, narkotyków,
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powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
powstałe w czasie wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczonego bądź osoby,
którymi się posługuje nie posiadały uprawnień zawodowych, miały zakaz lub zawieszone
prawo do wykonywania zawodu,
7) za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń,
8) za szkody w środowisku naturalnym w następstwie niewłaściwego składowania śmieci,
odpadów i odprowadzania ścieków.
Limit 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4)
5)
6)

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną przez Wykonawcę treść w/w klauzuli
12. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 23.11.2017
Odp. Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21.11.2017r. godz. 12:15. Otwarcie ofert nastąpi w
tym samym dniu o godzinie 12:30.
Tym samym modyfikuje zapis SIWZ Rozdział XV: pkt.2,3 wprowadzając następujący zapis:
2. Termin złożenia oferty: do dnia 21.11.2017 do godz. 12:15
3. Otwarcie ofert: w dniu 21.11.2017 o godzinie 12:30
Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w
postępowaniu.
Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Edyta Tkocz
Dyrektor Oddziału
Nord Partner w Zielonej Górze
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