Zielona Góra, 20.10.2014
Według rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 Ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.)
na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Szpitala
Na Wyspie sp. z o.o. z/s w Żarach ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
340068-2014 z dn. 14.10.2014 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że od wykonawców
wpłynęły zapytania poniższej treści, w związku z czym udziela się wyjaśnień i jednocześnie
modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z poniższymi.

Pytanie nr 1
Załącznik nr 1 – dla zadania nr 1- oferta, pozycja „ ubezpieczenie sprzętu elektronicznego” poz. B”
uznanie klauzuli likwidacji szkód”
Czy istnieje możliwość wprowadzenia klauzuli następującej treści:

1. Odszkodowanie ustala się według:
1) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) – kosztów zakupu materiału i kosztów
robocizny niezbędnej w celu naprawienia uszkodzonego przedmiotu, z uwzględnieniem
kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu
należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,
2) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) – kosztów zakupu identycznego, fabrycznie
nowego przedmiotu lub przedmiotu analogicznego rodzaju i jakości, z uwzględnieniem
kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu
należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,
3) jeżeli ubezpieczony sprzęt nie będzie wymieniany – kosztów nie wyższych niż wartość
rynkowa sprzętu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na następującą treść klauzuli:

Odszkodowanie ustala się według:
1) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) – kosztów zakupu materiału i
kosztów robocizny niezbędnej w celu naprawienia uszkodzonego przedmiotu, z
uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat
celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i
lotniczego,
2) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) – kosztów zakupu identycznego,
fabrycznie nowego przedmiotu lub przedmiotu analogicznego rodzaju i jakości, z
uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat
celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i
lotniczego,
3) jeżeli ubezpieczony sprzęt nie będzie wymieniany – kosztów nie wyższych niż wartość
księgowa brutto sprzętu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody.
Pytanie nr 2
klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
Czy istniej możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla danej klauzuli np. 20% sumy
ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000.000,00 PLN i limit wspólny do ubezpieczenia mienia (zadania nr 1)
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na w/w treść klauzuli.
Pytanie nr 3
Czy podmiot przewiduje w okresie ubezpieczenia zmianę miejsc ubezpieczenia, ewentualnie
rozszerzenie działalności w nowych miejscach

Odp. Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje zmiany miejsc ubezpieczenia, ewentualnie
rozszerzenie działalności w nowych miejscach, niemniej jednak nie wyklucza tego w przyszłości.
Pytanie nr 4
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ze względu na zakres ochrony sprzętu elektronicznego, proszę o wyrażenie zgody na włączenie do
zakresu klauzul (treść zgodnie z OWU w załączeniu)
Nr 100- Klauzula 100 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieży z włamaniem i rabunku
Nr 101/1a- Klauzula 101/1a Ubezpieczenie sprzętu przenośnego
Nr 101/2- Klauzula 101/2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego w
pojazdach samochodowych (T03)
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących klauzul do ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego wg poniższej treści:
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I
RABUNKU.
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że, na podstawie
niniejszej klauzuli dodatkowej:
1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w ubezpieczonym sprzęcie, powstałe wskutek:
1) kradzieży z włamaniem - przez co rozumie się dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru sprzętu
z lokali po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia przy użyciu narzędzi, albo
podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca
wszedł wskutek włamania do innego lokalu lub w wyniku rabunku.
2) rabunku - przez co rozumie się zabór sprzętu przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia
przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Za
rabunek uważa się także zabór mienia przy użyciu siły w stosunku do przedmiotu zaboru, który
pozostawał w styczności lub był połączony z osobą.
Zabezpieczenia – zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział IV. pkt. 3.8.1.
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PRZENOŚNEGO.
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że, na podstawie
niniejszej klauzuli dodatkowej:
1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym do
prac służbowych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, o ile
prace te miały miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe lub zwiększone wskutek wypadku środka transportu
należącego do Ubezpieczającego, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym
pojazdu, bądź też szkoda powstała lub została zwiększona wskutek niewłaściwego opakowania lub
zamocowania sprzętu, niezgodnie z zaleceniami producenta lub wskutek braku takiego opakowania lub
zamocowania.
3. W razie rozszerzenia zakresu poprzez włączenie w/w klauzuli
dodatkowo ustala się
że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i
rabunku:
1) z pojazdu pod warunkiem, że:
a) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),
b) w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz,
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA STAŁE ZAINSTALOWANEGO W
POJAZDACH SAMOCHODOWYCH.
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że, na podstawie
niniejszej klauzuli dodatkowej:
1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w
pojazdach samochodowych.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu
pod warunkiem, że:
1) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),
2) w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz,
3) sprzęt jest właściwie zamocowany, zgodnie z zaleceniami producenta,

4) sprzęt został skradziony w godzinach: 6.00 - 22.00 - przy czym ograniczenie to nie dotyczy
przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeżonym i wyposażony był w
aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo znajdował się w garażu
zamkniętym.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
1) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym
stanem technicznym pojazdu należącego do Ubezpieczającego,
2) objęte ubezpieczeniem casco pojazdu albo odpowiedzialności cywilnej
Pytanie nr 5
Czy podmiot przewiduje w okresie ubezpieczenia zmianę miejsc ubezpieczenia, ewentualnie
rozszerzenie działalności w nowych miejscach ?
Odp. Zamawiający nie przewiduje w okresie ubezpieczenia zmian miejsc ubezpieczenia ani
rozszerzania działalności.
Pytanie nr 6
W tabeli z wykazem nieruchomości opisującej m.in. konstrukcję budynku, rok budowy itd. brak
informacji o lokalizacji: ul. Poznańska 2, 68-300 Lubsko; prosimy o uzupełnienie
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż nieruchomość w Lubsku przy ul. Poznańskiej 2 nie jest własnością
spółki „Szpital Na Wyspie” i będzie ubezpieczona przez właściciela -Powiat Żarski
Pytanie nr 7
Prosimy o potwierdzenie, że budynki są wykorzystywane wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jeżeli są
wynajmowane pomieszczenia innym firmom - jaka jest w nich prowadzona działalność;
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż wszystkie budynki są wykorzystane na działalność medyczną za równo
przez nas jak i wynajmujących ( Przychodnia Skarbowa).
Pytanie nr 8
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przepisami prawa, wszystkie budynki i budowle posiadają
aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż wszystkie budynki posiadają aktualne przeglądy budowlane.

Dotyczy zadania I
Pytanie nr 9
Prosimy o przyporządkowanie wartości do poszczególnych nieruchomości zgłoszonych do
ubezpieczenia.
Odp. Zamawiający prowadzi ewidencję księgową mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez podziału
środków trwałych gr 3-8 KŚT na lokalizacje.
Pytanie nr 10
Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód wynikających z podtopień;
ewentualnie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Odp. Zamawiający nie akceptuje wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód wynikających
z podtopień, natomiast dopuszcza możliwość zlimitowania odpowiedzialności dla szkód
spowodowanych podtopieniami 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
Pytanie nr 11
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych zalaniem
ubezpieczonego mienia w wyniku nieszczelności dachowych, okiennych, drzwiowych itp. –
proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Odp. Zamawiający akceptuje powyższe.
Pytanie nr 12
Szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano – montażowych – prosimy o
doprecyzowanie, że prowadzone prace nie mogą naruszać stabilności konstrukcji nośnej i dachowej
budynku/budowli, w którym są prowadzone.
Odp. Zamawiający doprecyzowanie, zapis w rozdziale IV SIWZ pkt. 1.3.8. że prowadzone prace nie
mogą naruszać stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone.

Pytanie nr 13
Prosimy o informację czy w ostatnich 5 latach wykonano remonty/modernizacje we wskazanych do
ubezpieczenia budynkach (kiedy i w jakim zakresie).
Odp. Zamawiający informuje, że w ich obiektach tj.:
−
Budynek w Żarach przy ul.Bohaterów Getta 15 – nie były wykonywane żadne remonty
− Budynek Laboratorium przy ul.Pszennej 2 – nie były wykonywane żadne remonty
− Budynek Pawilon nr 2 przy ul.Pszennej nr 2 – wykonano przebudowę części parteru Pawilonu
nr 2, przebudowę części I-go piętra oraz przebudowę II-go piętra, wykonano pomieszczenie
sprężarkowni gazów medycznych w piwnicy oraz modernizację wind w Pawilonie nr 2
Pytanie nr 14
Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak, prosimy
o podanie ich wartości ? Czy do ubezpieczenia zgłoszono budynki będące pustostanami lub budynki
wyłączone z użytkowania?
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż w przedmiocie ubezpieczenia nie ma budynków wyłączonych z
eksploatacji. Do ubezpieczenia nie głoszono budynków będące pustostanami lub budynków
wyłączonych z użytkowania.
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający planuje w czasie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek
budynki? Jeśli tak, prosimy podać które i o jakiej wartości.
Odp. Budynek przy ul.Bohaterów Getta 15 wartość księgowa brutto-3 414 400,00 , wartość księgowa
netto-3 300 586,72
Pytanie nr 16
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia
są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym
wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem
przyczyny
Odp. Zamawiający informuje, że istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z
obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.
Pytanie nr 17
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane
są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo
pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odp. Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki poddawane są regularnym obowiązkowym
przeglądom.

Pytanie nr 18
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie
budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny
Odp. Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie
na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie nr 19
W związku z oczekiwanym pokryciem szkód wynikających z aktów terrorystycznych, prosimy o zgodę
na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód:
a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych,
chemicznych lub biologicznych
b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z
wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej,
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego

c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku
działania wirusów komputerowych
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 20
Klauzula szybkiej likwidacji szkód - prosimy o modyfikację treści poprzez wprowadzenie zapisu, że
klauzula ma zastosowanie w przypadku wystąpienia szkód, których łączna wartość strat wynikających
ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 5.000,00 PLN.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Klauzula szybkiej likwidacji szkód
Pytanie nr 21
Klauzula automatycznego pokrycia ubezpieczenia nowych miejsc – prosimy o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności – proponujemy 2.000.000 zł
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 2.000.000 zł w każdym
rocznym okresie ubezpieczenia w klauzuli automatycznego pokrycia ubezpieczenia nowych miejsc

Pytanie nr 22
Klauzula kosztów związanych z odbudową budynków i budowli – prosimy o podanie definicji klauzuli.
Odp. Zamawiający wprowadza do SWIZ następującą definicję klauzuli kosztów związanych z
odbudową budynków i budowli: Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego albo
uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub
technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie
obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę).
Limit odszkodowawczy w rocznym okresie ubezpieczenia 20% wartości szkody.
Pytanie nr 23
Prosimy o usunięcie skrótu "np." z definicji ryzyka powodzi.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 24
Wobec odrębnego zdefiniowania ryzyka podtopienia, prosimy o wykreślenie z definicji ryzyka powodzi
frazy: "za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach
na terenach górskich i falistych".
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Pytanie nr 25
Wobec szerokiej definicji powodzi prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie
ochroną ryzyka zalania w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych.
Odp. Zamawiający nie potwierdza powyższego.
Pytanie nr 26
Prosimy o wykreślenie ryzyka szadzi z oczekiwanego zakresu ubezpieczenia
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie nr 27
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń Zadania I brak jest rezerw na szkody zgłoszone a
nie wypłacone. W przeciwnym wypadku, prosimy o podanie wartości wraz ze wskazaniem jakiego
ryzyka dotyczą.
Odp. Zamawiający potwierdza iż w zakresie ubezpieczeń Zadania I brak jest rezerw na szkody
zgłoszone a nie wypłacone.
Pytanie nr 28
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na
poniższe pytania:

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie
wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej,
prosimy o wskazanie różnic
b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku
odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do
określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych
ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?
Odp. Zamawiający na pytania a,b,c, - udziela odpowiedzi „TAK” W bieżących umowach ubezpieczenia
obowiązują franszyzy / udziały własne: Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych:
franszyza integralna w wys. 500 zł oraz franszyza redukcyjna w wys. 1000 zł. Ubezpieczenie mienia od
kradzieży z włamaniem i rabunku: franszyza integralna 300 zł. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk: udział własny w wys. 500 zł , dla sprzętu przewożonego w karetkach udział
własny w wys. 10% szkody ( dot. szkód polegających na kradzieży sprzętu.)
Pytanie nr 29
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba
że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.
Dotyczy zadania III
Pytanie nr 30
W związku z oczekiwanym wyrównaniem okresów ubezpieczenia obowiązkowego OC na dzień
31.12.2016, prosimy o wprowadzenie zapisu, że wyrównanie możliwe jest pod warunkiem kontynuacji
ubezpieczenia u tego samego Wykonawcy.
Odp. Zamawiający oczekując równania okresów ubezpieczenia obowiązkowego OC proponuje
następujący sposób: równanie okresu ubezpieczenia pojazdów wskazanych w załączniku nr 10 do
SIWZ nastąpi na dzień 31.12.2015. Pojazdy nowo zakupowane w pierwszy okresie rozliczeniowym
które będą właczane do Umowy generalnej -okresy ubezpieczenia będą równane do 31.12.2015, a te
które będą zakupione po 01.01.2016 i włączane do Umowy generalnej wyrównanie okresu
ubezpieczenia będzie na 31.12.2016 pod warunkiem kontynuacji ubezpieczenia u tego samego
Wykonawcy.
Pytanie nr 31
W związku z obligatoryjnym charakterem klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
(autocasco), prosimy o wskazanie jakie zabezpieczenia zamontowane są w pojazdach zgłoszonych do
ubezpieczenia autocasco.
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż w pojazdach zgłoszonych do ubezpieczenia autocasco – zgodnie z
załącznikiem nr 10 do SIWZ są zamontowane następujące zabezpieczenia p. kradzieżowe:

Nr Rej.
FZA68AJ
FZA69AJ
FZA6N40
FZA4K22
FZA79V9

Marka
FordTransit
FordTransit
Van
MercedesBenz
Mercedes
Benz
Opel Combo

Rodzaj
sanitarny
sanitarny
Karetka sanitarna
sanitarny
ciężarowy

Zabezpieczenia
*
Immobilizer
Alarm
Immobilizer
Alarm
Immobilizer
Alarm
alarm

* w/w samochód planowany jest do likwidacji
Pytanie nr 32
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Assistance pojazdów specjalnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie nadmienia iż rozszerzenie zakresu
ubezpieczenia o Assistance jest warunkiem fakultatywnym.
Pytanie nr 33
W odniesieniu do ubezpieczenia assistance, prosimy o doprecyzowanie, że we wnioskowanym zakresie
objęte ochroną są wyłącznie pojazdy osobowe, terenowe, ciężarowo-osobowe lub ciężarowe o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przewożące maksymalnie 9 osób, o okresie eksploatacji
do 10 lat, objęte jednocześnie ubezpieczeniem AC.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie nadmienia iż rozszerzenie zakresu
ubezpieczenia o Assistance jest warunkiem fakultatywnym.
Pytanie nr 34
Pytania ogólne:
Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień
27.10.2014r. na godz. 12:15.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24.10.2014 na
godz. 12:15.
Pakiet I:
Pytanie nr 34
Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi działalność poza miejscami wyspecyfikowanymi w
SIWZ.
Odp. Zamawiający na chwilę obecną prowadzi działalność w miejscach wyspecyfikowanych w SIWZ.
Pytanie nr 35
Prosimy o modyfikację definicji podtopienia na „podtopienie- zalanie terenów w wyniku nadmiernych
opadów atmosferycznych lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację definicji podtopienia zaproponowaną przez
wykonawcę.
Pytanie nr 36
Prosimy o udzielenie informacji, czy ubezpieczeniem będą objęte budynki wyłączone z eksploatacji.
Jeżeli tak, prosimy o podanie jakiego rodzaju są to budynki, w jaski sposób są zabezpieczone, czy
media zostały odłączone, ich wartość wraz z mieniem.
Odp. Zamawiający informuje iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji.
Pytanie nr 37
Prosimy o modyfikację definicji zalania, zgodnie z poniższą treścią:
Zalanie: działanie wody lub cieczy na ubezpieczone mienie, w tym również: przez nieszczelności
dachowe, okienne, drzwiowe, itp. oraz np. wynikające z topnienia śniegu lub lodu jeżeli do powstania
szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub
niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i niespodziewanie
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu
technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub
niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych - o ile obowiązek ich konserwacji
lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego
obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu
znajdującym się w pomieszczeniach najętych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których
mowa powyżej, i jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o
istniejących zaniedbaniach w tym zakresie lub też o nich wiedział i posiada dowody, że wzywał
wynajmującego do ich usunięcia;

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację definicji zalania wg treści zaproponowanej przez
wykonawcę.
Pytanie nr 38
Prosimy o modyfikację definicji szkód wodociągowych, zgodnie z poniższą treścią:
Szkoda wodociągowa: bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co najmniej
jednej z poniższych przyczyn:
- awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich zamarznięcia),
- pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w lit. a, •
cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,
- samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji
gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru;
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację definicji szkód wodociągowych wg treści podanej
przez wykonawcę.
-

Pytanie nr 39

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie definicji aktów
terrorystycznych zgodnie z poniższą treścią:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych
objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami,
będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu,
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków
ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Z zakresu
ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji
toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem
elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa
komputerowego.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:1.000.000,00 zł
Franszyza redukcyjna : 2.000,00 zł
Odp. Zamawiający akceptuje powyższą treść definicji aktów terrorystycznych.
Pytanie nr 40
Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) - Tekst jednolity ustawy Prawo
Budowlane.
Odp. Zamawiający potwierdza iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego
Pytanie nr 41
Prosimy o o wyjaśnienie, że Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w ubezpieczeniu od ognia i innych
zdarzeń losowych definicji wybuchu/eksplozji na podaną poniżej:
eksplozja - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się
gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do
naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za
spowodowaną eksplozją jest, aby w jej wyniku ściany tych naczyń lub zbiorników uległy
rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe
wyrównanie ciśnień; jeżeli wewnątrz zbiornika zachodzi eksplozja wywołana reakcją
(przemianą) chemiczną, za eksplozję uznaje się także sytuację, kiedy ściany zbiornika nie
uległy rozerwaniu; za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek

implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem
zewnętrznym;
Odp. Zamawiający akceptuje powyższą definicję, jednocześnie modyfikuje zapis SIWZ poprzez
zamianę definicji wybuch/eksplozja na podaną powyżej.
Pytanie nr 42
Prosimy o modyfikację definicji powodzi, zgodnie z poniższą treścią:
powódź: zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub
stojących; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po
zboczach i stokach na terenach górskich i falistych;
Odp. Zamawiający akceptuje następującą treść definicji powodzi i jednocześnie modyfikuje SIWZ
poprzez wprowadzenie następującej definicji powodzi:
powódź: zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub
stojących, w tym topnienia kry lodowej na rzekach lub zbiornikach wodnych, tworzenia się zatorów
lodowych, za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i
stokach na terenach górskich i falistych,
Pytanie nr 43
Prosimy o modyfikację definicji uderzenie pojazdu, zgodnie z poniższą treścią:
uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub
szynowego, jego części lub przewożonego nim ładunku;
Odp. Zamawiający akceptuje następująca definicję uderzenia pojazdu i jednocześnie modyfikuje
SIWZ: uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub
szynowego, jego części lub przewożonego nim ładunku; ( w tym pojazdu będącego własnością
ubezpieczonego lub użytkowanego przez ubezpieczonego)
Pytanie nr 44
Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z definicji śniegu zapisu „w tym
szadź i szron"
Odp. Zamawiający nie akceptuje wyłączenia z definicji śniegu zapisu „w tym szadź i szron"
Pytanie nr 45
Prosimy o uzupełnienie roku produkcji dla sprzętu elektronicznego znajdującego się w karetkach.

Lp.

Nazwa sprzętu

Nr inwentarzowy/
seryjny
802-02-040

Wartość księgowa
brutto
18 025,00 zł

Rok prod.

1

Kardiomonitor

2010

2

Respirator

802-05-009

10 243,17 zł

1993

3

Ssak elektryczny

802-08-010

3 870,00 zł

2010

4

GPS BLOW nawigacja

98-12-0002

1 458,00 zł

2010

5

Aparat Ambu

42-11-0038

539,30 zł

2008

Pytanie nr 46
Prosimy o udzielenie informacji, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w
związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w
szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z póżn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
Odp. Szpital nabył istniejące stare budynki, które sukcesywnie dostosowywane są do wymogów
obowiązujących przepisów.
Pytanie nr 47
Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku
pracy, w szczególności zapisane w:
- ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010
r. Nr 138 poz. 931) ?
Odp. Zamawiający potwierdza iż spełnia wymogi.
Pytanie nr 48
Prosimy o udzielenie Informacji czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne
podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu,
wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie
stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
-przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia; -sprzętu przeciwpożarowego; -instalacji elektrycznej I odgromowej; -instalacji
gazowej;
-przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
-instalacji gazów medycznych;
-instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
-instalacji ciśnieniowych;
-urządzeń dźwigowych;
Odp. Zamawiający potwierdza iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne
podlegają regularnym przeglądom.
Pakiet II:
Pytanie nr 49
Prosimy o wyłączenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC wymogu obligatoryjnego
zastosowania klauzuli płatności składki lub rat składki;
Odp. Zamawiający nie akceptuje w/w wniosku wykonawcy.
Pytanie nr 50
Prosimy o wyłączenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC wymogu obligatoryjnego
zastosowania klauzuli odpowiedzialności;
Odp. Zamawiający nie akceptuje w/w wniosku wykonawcy.
Pytanie nr 51
Prosimy o wyłączenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC wymogu obligatoryjnego
zastosowania klauzuli przekształcenia.
Odp. Zamawiający nie akceptuje w/w wniosku wykonawcy.
Pytanie nr 52

Prosimy o podanie wysokości osiągniętego przychodu osiągniętego w roku 2013 w ramach działalności
nie związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Odp. Zamawiający informuje iż przychody z tytułu najmu i dzierżawy w 2013 roku wyniosły 80 tys. zł.
Pytanie nr 53
Prosimy o podanie wysokości osiągniętego przychodu z tyt. wprowadzenia produktów do obrotu w
roku 2013.
Odp. Zamawiający nie ma możliwości podania informacji w w/w zakresie.
Pytanie nr 54
Dla oczekiwanego zakresu odpowiedzialności cywilnej na pokrycie dla szkód w mieniu
przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, polegających na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub
utracie prosimy o określenie rodzaju mienia będącego przedmiotem przechowywania, kontroli lub
ochrony i wskazanie sposobu jego zabezpieczenia.
Odp. 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 (zgodnie z art. 39 i nast. Ustawy z dnia 6. listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U. z 2012 poz. 159 z późn. zm.) 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.
Pytanie nr 55
Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwana ochrona dla szkód w pojazdach dotyczy odpowiedzialności
podmiotu związanej z posiadanym mieniem/nieruchomościami i nie dotyczy ryzyka przechowawcy w
odniesieniu do tego rodzaju mienia.
Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie nr 56
Prosimy o potwierdzenie, że apteka działa tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne podmiotu
leczniczego.
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż w strukturach Szpitala Apteka działa tyko i wyłącznie na potrzeby
wewnętrzne naszego Szpitala.
Pytanie nr 57
Prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich produktów, które mają być objęte ochroną w zakresie OC za
produkt.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z
dostarczenia wadliwego produktu włączone powinny być produkty żywnościowe (przede wszystkim w
ramach żywienia pacjentów), materiały i środki medyczne, w tym wynikające z działania apteki
szpitalnej
Pytanie nr 58
Prosimy o informacje, jakie prace są zlecane podwykonawcom.
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż zleca podwykonawcom min. usługi żywienia, prania, badania
laboratoryjne ( w tym np. mikrobiologiczne, alergologiczne).
Pytanie nr 59
Prosimy o uzupełnienie szkodowości o dwie założone rezerwy w następujących wysokościach:
- 188.250,00 zł

- 76.000,00 zł
Odp. Zamawiający uzyskał wyjaśnienie od bieżącego ubezpieczyciela, iż założył on rezerwy do szkód
o nr 5660037611 (PL2011020804209) – rezerwa 188.250 zł; nr 5660080053 (PL2012082302055) –
rezerwa 76.000 zł, które zostały wykazane w zał. nr 7 do SIWZ jako wypłacone, z uwagą iż aktualnie
toczą się sprawy w sądzie przeciwko ubezpieczycielowi.
Pakiet III:
Pytanie nr 60
Prosimy o odstąpienie od wymogu zniesienia amortyzacji dla szkód powstałych w ogumieniu.
Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu zniesienia amortyzacji dla szkód powstałych w ogumieniu
Pytanie nr 61
Prosimy o modyfikacje SIWZ zmianę zapisów dotyczących obejmowania ochroną nowo nabywanych
pojazdów zgodnie z poniższym brzmieniem:
Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów nabywanych w trakcie okresu ubezpieczenia
rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem, iż ubezpieczający w dniu rejestracji
pojazdu przekaże Ubezpieczycielowi podstawowe dane pojazdu niezbędne do zawarcia
ubezpieczenia ( zgodnie z ustawą).
Odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie zmiany zapisu dotyczącego obejmowania ochroną
ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów dla nowo
nabywanych pojazdów zgodnie z poniższym brzmieniem:
Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów nabywanych w trakcie okresu ubezpieczenia rozpocznie się od
dnia ich rejestracji, pod warunkiem, iż ubezpieczający w dniu rejestracji pojazdu przekaże
Ubezpieczycielowi podstawowe dane pojazdu niezbędne do zawarcia ubezpieczenia ( zgodnie z
ustawą).
Pytanie nr 62
Prosimy o potwierdzenie , że suma ubezpieczenia budynków i pozostałego mienia zgłoszonego do
ubezpieczenia nie przekracza 18 mln zł na lokalizację.
Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.
W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert – na dzień
24.10.2014 do godz. 12:15. Modyfikuje się zapis w SIWZ Rozdział XV:
I. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w biurze Pełnomocnika Zamawiającego: Nord Partner sp. z o.o.
Oddział w Zielonej Górze, ul. Sulechowska a, 65-119 Zielona Góra do 24.10.2014 r., do
godz. 12.15
2. Termin składania ofert upływa dnia 24.10. 2014 r., do godz. 12.15
II. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 24.10.2014 r.,
o godz. 12.30 do biura Pełnomocnika Zamawiającego: Nord Partner sp. z o.o. Oddział w Zielonej
Górze, ul. Sulechowska a, 65-119 Zielona Góra pok. 512
Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Z wyrazami szacunku

Edyta Tkocz
Dyrektor Oddziału
Nord Partner w Zielonej Górze

