Prabuty, 14.06.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ
NA UBEZPIECZENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PRABUTACH SP. Z O.O.
ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

Numer ogłoszenia 521882-N-2017 z dnia 01.06.2017 r.
zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 95882-2017 z dnia 12.06.2018 r.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo
jednocześnie modyfikujemy SIWZ

zamówień

publicznych

udzielamy

odpowiedzi,

W nawiązaniu do pytań nr z dnia 01.06.2017 r. udzielamy odpowiedzi:
PYTANIE NR 1
Klauzula EIB 05 katastrofy budowlanej – wnioskujemy o zmniejszenie limitu do wysokości
1.000.000 zł. na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
ODPOWIEDŹ NR 1
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ w tym zakresie.
PYTANIE NR 2
Klauzula EIB 07A – ubezpieczenia drobnych prac budowalno-montażowych – wnioskujemy o
zmniejszenie limitu do wysokości 500.000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie
rozliczeniowym.
Dodatkowo prosimy o wskazanie, jakie inwestycje budowlane, w tym objęte przedmiotową klauzulą
będą realizowane w okresie ubezpieczenia
ODPOWIEDŹ NR 2
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ w tym zakresie.
Inwestycyjne plany budowlane uzależnione są od pozyskania środków finansowych na ich
realizację:
1. Termomodernizacja Pawilonów nr I, II i IV (ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu nad ostatnią
kondygnacją, wymiana stolarki otworowej na nową, nowa elewacja) – dofinansowanie z RPOWP
działanie 10.2.1 planowany koszt 4 170 000
2. Remont i przebudowa pawilonu nr IV i części pawilonu nr II wraz z zakupem wyposażenia na
potrzeby Oddziałów Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Oddziału Rehabilitacji Pneumonologicznej –
planowany koszt 9 336 274 – dofinansowanie z RPOWP działanie 7.1.2
3. Przebudowa Pawilonu nr I : dobudowanie windy, przebudowa OAiIT, części Bloku Operacyjnego i
Centralnej Sterylizacji – orientacyjny koszt ok 10 000 000 zł – realizacja uzależniona od uzyskania
dofinansowania.
4. Wymiana pokrycia dachowego nad Pawilonami nr I i II (pokrycie z dachówki karpiówki) –
orientacyjny koszt ok 1 400 000 zł.
5. Budowa parkingu przy Pawilonie nr II – orientacyjny koszt 120 000 zł.

PYTANIE NR 3

1

Klauzula EIB 63A, 63B i 63C – wnioskujemy o zmniejszenie limitów dla każdej z tych klauzul do
wysokości 500.000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym.
ODPOWIEDŹ NR 3
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ w tym zakresie.
PYTANIE NR 4
Klauzula EIB 75 – kosztów dodatkowych – wnioskujemy o wykreślenie pkt 3 klauzuli i dopisanie w
treści klauzuli łącznego limitu dla kosztów określonych w ust 1 w wysokości 500.000 zł.
ODPOWIEDŹ NR 4
Zamawiający nie wyraża zgodę na wnioskowane zmiany.
Zamawiający modyfikuje SIWZ jak poniżej:
KLAUZULA EIB 75
/KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/
Strony uzgodniły, że:
1.

Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:

1)

koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku zagrożenia wystąpienia

2)

koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu

zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia,

niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia,
3)

koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części
niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania, utylizacji, złomowania, usunięcia
rumowiska, oszalowania lub umocnienia oraz wywiezienia pozostałości:

−
4)

dodatkowy limit w wysokości 150.000,00 zł na zdarzenie niezależnie od sumy ubezpieczenia,
zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne
zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą,
montażem:

−
5)

dodatkowy limit w wysokości 50.000,00 zł na zdarzenie niezależnie od sumy ubezpieczenia,
koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu
ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione
w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień
umowy:

−
6)

dodatkowy limit w wysokości 50.000,00 zł na zdarzenie niezależnie od sumy ubezpieczenia,
koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym montażem
nieuszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą
oraz składowaniem tego mienia:

−
7)

dodatkowy limit w wysokości 50.000,00 zł na zdarzenie niezależnie od sumy ubezpieczenia,
koszty utraty mediów (np. woda, para, gaz) związane ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność na mocy postanowień umowy:

−

dodatkowy limit w wysokości 50.000,00 zł na zdarzenie niezależnie od sumy ubezpieczenia.

2.

Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań
zabezpieczających i ratowniczych.

3.

Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach
określonych w ust.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach
dodatkowego limitu odpowiedzialności – nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia 200.000,00 zł.
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4.

Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania
wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie
Ubezpieczyciela.

W nawiązaniu do pytań nr z dnia 05.06.2017 r. udzielamy odpowiedzi:
PYTANIE NR 1
Prosimy o podanie liczby operacji realizowanych w ciągu roku.
ODPOWIEDŹ NR 1
Liczba operacji za rok 2016 to 1227.
PYTANIE NR 2
Prosimy o wykaz mienia do ubezpieczenia
ODPOWIEDŹ NR 2
Odpowiedź w załączniku nr 1.
PYTANIE NR 3
Prosimy o wprowadzenie limitu do Klauzuli EIB 04- klauzula dewastacji – proponujemy
100 000 zł lub prosimy o wprowadzenie innego limitu.

limit

ODPOWIEDŹ NR 3
Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje SIWZ w tym zakresie.
PYTANIE NR 4
Prosimy o wprowadzenie limitu do Klauzuli EIB 21A – klauzula miejsca ubezpieczenia proponujemy limit 1 000 000 zł lub prosimy o wprowadzenie innego limitu.
ODPOWIEDŹ NR 4
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 5
Prosimy o wprowadzenie limitu do Klauzuli EIB 22
- klauzula przedmiotu ubezpieczeniaproponujemy limit 500 000 zł lub prosimy o wprowadzenie innego limitu/ lub przeniesienie do
klauzul fakultatywnych.
ODPOWIEDŹ NR 5
Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 6
KLAUZULA EIB 24 /KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/ - prosimy o
opis tych przepisów
ODPOWIEDŹ NR 6
Odpowiedź w załączniku nr 2.

PYTANIE NR 7
Klauzula EIB 23-klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia- proponujemy limit 500 000 zł lub
prosimy o wprowadzenie innego limitu/ lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.
ODPOWIEDŹ NR 7
Zamawiający nie wyraża zgody.
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W nawiązaniu do pytań nr z dnia 08.06.2017 r. udzielamy odpowiedzi:
PYTANIE NR 1
Prosimy o podanie aktualnej szkodowości klienta z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i
ubezpieczeń mienia
ODPOWIEDŹ NR 1
Szkodowość wskazana w SIWZ jest aktualna.
PYTANIE NR 2
Prosimy o wykreślenie KLAUZULA EIB 53 /KLAUZULA PRZEKSZTAŁCEŃ/
ODPOWIEDŹ NR 2
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. Klauzuli.
Jednocześnie informuje, iż nie planuje na chwile obecną zmian w zakresie swojej działalności dot.
połączeń z innymi podmiotami itp.
PYTANIE NR 3
prosimy o zmianę klauzuli wypowiedzenia na następującą treść:
/KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY/
Strony uzgodniły, że:
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 5 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia
ze
skutkiem
na
koniec
poszczególnego okresu
ubezpieczenia/okresu
rozliczeniowego, z zachowaniem formy pisemnej wypowiedzenia pod rygorem nieważności.
Z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do
ważnych powodów należą wyłącznie:
1)wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy;
Wysoka szkodowość rozumiana jest jako stosunek wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych
rezerw na odszkodowania z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka
przypisana za okres 6 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 6 8 miesięcy
pierwszego roku ochrony przekraczająca 80 40%”.
2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych;
Powód ten musi być potwierdzony przez Ubezpieczyciela odpowiednim oświadczeniem
zawierającym uzasadnienie faktyczne dla realizacji niniejszej przesłanki uprawniającej do
wypowiedzenia umowy (w tym, np. określenie wpływu zmian warunków posiadanej ochrony
reasekuracyjnej na możliwość utrzymania warunków umowy ubezpieczenia w kolejnym okresie,
itp.).
Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie
uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż
powyższy trybie.
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się
należna i/lub wymagalna.
ODPOWIEDŹ NR 3
Zamawiający nie wyraża zgody.
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Odnośnie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą:

PYTANIE NR 4
Prosimy o zmianę obowiązku informacyjnego na następującą treść:
Obowiązek informacyjny
Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na
podstawie art. 822 § 4 kc (tzw. zasada actio directa) oraz o każdym odszkodowaniu i/lub
zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, a także każdym zamiarze wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia, a po dokonanej
wypłacie w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia
pod warunkiem uzyskania zgody poszkodowanego na przetwarzanie jego danych
osobowych.
ODPOWIEDŹ NR 4
Zamawiający nie wyraża zgody.
Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie
trzeciej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia:

PYTANIE NR 5
Prosimy o wykreślenie zdania: Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wypadki, które wynikają
z działań bądź zaniechań mających miejsce na terytorium RP, niezależnie od tego gdzie doszło do
wypadku ubezpieczeniowego.
ODPOWIEDŹ NR 5
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 6
Prosimy o wykreślenie szkód powstałych w wyniku przeniesienia wirusa HIV.
ODPOWIEDŹ NR 6
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 7
Prosimy o zmianę obowiązku informacyjnego na następującą treść:
Obowiązek informacyjny
Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na
podstawie art. 822 § 4 kc (tzw. zasada actio directa) oraz o każdym odszkodowaniu i/lub
zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, a także każdym zamiarze wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia, a po dokonanej
wypłacie w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia
pod warunkiem uzyskania zgody poszkodowanego na przetwarzanie jego danych
osobowych.
ODPOWIEDŹ NR 7
Zamawiający nie wyraża zgody.
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PYTANIE NR 8
Prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 01 a /reprezentantów/
ODPOWIEDŹ NR 8
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 9
Prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 49 /klauzula rozliczenia składek/
ODPOWIEDŹ NR 9
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 10
Prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 71 /klauzula ustalenia okoliczności szkody/
ODPOWIEDŹ NR 10
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 11
Prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 93 /wykładni umowy/
ODPOWIEDŹ NR 11
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 12
Prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 94 /klauzula przeoczenia/
ODPOWIEDŹ NR 12
Zamawiający nie wyraża zgody.

Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego:

PYTANIE NR 13
Prosimy o zmianę obowiązku informacyjnego na następującą treść:
Obowiązek informacyjny
Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na
podstawie art. 822 § 4 kc (tzw. zasada actio directa) oraz o każdym odszkodowaniu i/lub
zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, a także każdym zamiarze wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia, a po dokonanej
wypłacie w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia
pod warunkiem uzyskania zgody poszkodowanego na przetwarzanie jego danych
osobowych.
ODPOWIEDŹ NR 13
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 14
Prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 49 /klauzula rozliczenia składek/
ODPOWIEDŹ NR 14
Zamawiający nie wyraża zgody.
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PYTANIE NR 15
Prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 71 /klauzula ustalenia okoliczności szkody/
ODPOWIEDŹ NR 15
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 16
Prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 93 /wykładni umowy/
ODPOWIEDŹ NR 16
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 17
Prosimy o wykreślenie klauzuli EIB 94 /klauzula przeoczenia/
ODPOWIEDŹ NR 17
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 18
Prosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia 20.06. br na dzień 23.06. br
ODPOWIEDŹ NR 18
Zamawiający przesuwa termin na 23.06.2017 r., godzina bez zmian.
W nawiązaniu do pytań nr z dnia 09.06.2017 r. udzielamy odpowiedzi:

PYTANIE NR 1
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 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 i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

ODPOWIEDŹ NR 1
a) Zamawiający posiadał ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
i rabunku.
b) Informacje dostępne w siedzibie Zamawiającego.
c) Odpowiedź w ppkt. a). Pozostałe informacje dostępne w siedzibie Zamawiającego.
d) Informacje dostępne w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe dotyczy zakresu ubezpieczenia wskazanego
w SIWZ- odsyła do szczegółowych informacji w nim zawartych, które powinny mieć wpływ na
ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.
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PYTANIE NR 2
Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie
ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej
prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat, W
przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka
powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ NR 2
W miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat nie
wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.
PYTANIE NR 3
W odniesieniu do klauzuli reprezentantów EIB 01A prosimy o zmianę treści na następującą:”
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub w skutek rażącego
niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego.
ODPOWIEDŹ NR 3
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 4
Prosimy o ustalenie limitu dla szkód w wyniku dewastacji w wysokości 10 000,00 zł lub innego
odpowiedniego dla Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ NR 4
Zamawiający nie wyraża zgody.
Odpowiedź zawarta w odp. nr 3 na pytanie nr 3 z dnia 05.06.2017 r.
PYTANIE NR 5
W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o jej rozszerzenie o zapis:
„Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
1. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane
wymagające pozwolenia na budowę,
2. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.”
ODPOWIEDŹ NR 5
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 6
W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na
2 000 000,00 zł
ODPOWIEDŹ NR 6
Odpowiedź zawarta w odp. nr 1 na pytanie nr 1 z dnia 01.06.2017 r.
PYTANIE NR 7
W odniesieniu do klauzuli drobnych prac budowlano – montażowych prosimy o jej rozszerzenie o
zapis: „Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, o których mowa w ust. 1 pod
warunkiem, że prace te:
1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli,
3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których
istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
4) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.”
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ODPOWIEDŹ NR 7
Zamawiający nie wyraża zgody.
Odpowiedź zawarta w odp. nr 2 na pytanie nr 2 z dnia 01.06.2017 r
PYTANIE NR 8
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli stanów wyjątkowych.
ODPOWIEDŹ NR 8
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 9
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o akceptację poniższych wyłączeń: „Z zakresu
ochrony wyłączone są szkody:
1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych
lub biologicznych
2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej,
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku
działania wirusów komputerowych
4) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb
oraz fałszywych alarmów
5) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste,
niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
6) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub
potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich”

ODPOWIEDŹ NR 9
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 10
W odniesieniu do klauzuli przepięciowej EIB 02 prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na
200.000,00 zł

ODPOWIEDŹ NR 10
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 11
Prosimy o potwierdzenie że mienie objęte ochroną w ramach klauzuli EIB 30 to mienie użytkowane
przez Ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ NR 11
Mienie poza ewidencją to np. mienie o niskiej wartości lub mienie najmowane. Zamawiający może
użytkować to mienie.
PYTANIE NR 12
Prosimy o zmianę treści wypowiedzenia umowy poprzez dookreślenie iż: wysoka szkodowość z
przedmiotowej umowy , dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia oddzielnie rozumiana jako
stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a
niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60%.

ODPOWIEDŹ NR 12
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 13
Prosimy o zmianę treści wypowiedzenia umowy poprzez dookreślenie iż: wysoka szkodowość z
przedmiotowej umowy, dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia oddzielnie rozumiana jako
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stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a
niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60%

ODPOWIEDŹ NR 13
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 14
Uprzejmie prosimy o zmianę sposobu płatności z 36 rat w skali trzech lat na 12 rat w skali trzech
lat.

ODPOWIEDŹ NR 14
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 15
Prosimy o przekazanie wykazu mienia elektronicznego medycznego, które jak rozumiemy ma być
ubezpieczone w ramach All Risks

ODPOWIEDŹ NR 15
Informacje dotyczące mienia znajdują się w załączniku nr 1 do odpowiedzi na pytania.
W nawiązaniu do pytań nr z dnia 13.06.2017 r. udzielamy odpowiedzi:
PYTANIE NR 1
Proszę o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji,
przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia? Jeśli tak, proszę o ich wskazanie oraz akceptację zakresu
podstawowego (FLEXA) w odniesieniu do ich ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ NR 1
Zamawiający nie posiada takich budynków.
PYTANIE NR 2
Proszę o informacje o stanie technicznym ubezpieczanych obiektów? kiedy miały miejsce ostatnie
remonty generalne (rozumiane jako wymiana poszczególnych instalacji i pokrycia dachu)
poszczególnych obiektów ?
ODPOWIEDŹ NR 2
Stan techniczny obiektów jest dobry. W latach 2008 – 2017 przeprowadzane były remonty bieżące
w poszczególnych oddziałach. W pawilonie II założona została instalacja zabezpieczająca klatki
schodowe przed ich zadymieniem. W części budynków wymienione zostały okna.
PYTANIE NR 3
Czy Zamawiający w okresie najbliższych 12 miesięcy planuje przeprowadzenie prac remontowych
na przeprowadzenie których wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę? Co remont
będzie obejmował, jaka szacunkowa wartość prac?
ODPOWIEDŹ NR 3
Informacje zawarte są w odp. Nr 2 na pytanie nr 2 z 01.06.2017 r.
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PYTANIE NR 4
Proszę o akceptację na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli szkód mechanicznych w
wysokości 1 000 zł.
ODPOWIEDŹ NR 4
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 5
Proszę o akceptację na wprowadzenie limitu w wysokości 25 000 zł na szkody spowodowane
dewastacją.
ODPOWIEDŹ NR 5
Zamawiający nie wyraża zgody. Informacje zawarte w odp. nr 3 na pytanie nr 3 z 05.06.2017 r.
PYTANIE NR 6
Proszę o zmianę limitu w klauzuli automatycznego pokrycia. Propozycja limitu 20% wartości
danego środka trwałego.
ODPOWIEDŹ NR 6
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 7
Proszę o przeniesienie klauzuli 41B /zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia/ do katalogu
klauzul fakultatywnych.
ODPOWIEDŹ NR 7
Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 8
Proszę o wykaż sprzętu medycznego elektronicznego stanowiącego przedmiot ubezpieczenia z
podaniem sumy ubezpieczenia każdego urządzenia.
ODPOWIEDŹ NR 8
Odpowiedź w załączniku nr 1 do odpowiedzi na pytania do SIWZ.
PYTANIE NR 9
Proszę o opis zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.
ODPOWIEDŹ NR 9
W Pawilonie nr I i Pawilonie nr II zainstalowano główne wyłączniki przepięciowe w rozdzielniach
głównych tych obiektów.
Lokalnie w pomieszczeniach sanitarnych zespołach pomieszczeń w których dokonano remontów
zainstalowano wyłączniki różnicowo-prądowe.
Zespół Bloku Operacyjnego posiada awaryjne bezprzerwowe zasilanie z UPS.
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