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Do wszystkich Wykonawców

Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym pn. „Kompleksowe ubezpieczenie Centrum LeczniczoRehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.” numer sprawy: FZP/ZP-22/U/29/13 –
wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 oraz 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze
zm.) informuje że:
CZĘŚĆ I
Pytanie 1
proszę o podział wyposażenia, maszyn, urządzeń oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na
lokalizacje
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podział wyposażenia, maszyn, urządzeń oraz sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk na lokalizacje jest następujący (wg wartości początkowej powyżej
3500zł.):
przy ul. Górczewska 89 stanowi 77 % wymienionego mienia
przy ul. Pawińskiego 2 stanowi 4% wymienionego mienia
przy ul. Grochowska 278 stanowi 1% wymienionego mienia
przy ul. Nowogrodzka 62a stanowi 11% wymienionego mienia
przy ul. Śliska 5 stanowi 7% wymienionego mienia
przy ul. Ludwika Rydygiera 8 - brak środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3500 zł
Pytanie 2
proszę o podanie PML na lokalizacje
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskaźnik PML na lokalizacje jest następujący:
przy ul. Górczewska 89 wynosi 45%
przy ul. Pawińskiego 2 wynosi 5%
przy ul. Grochowska 278 wynosi 2%
przy ul. Nowogrodzka 62a wynosi 43%
przy ul. Śliska 5 wynosi 4%
przy ul. Ludwika Rydygiera 8 wynosi 1%
Pytanie 3
proszę o zmianę definicji uderzenia pojazdu na:
uderzenie pojazdu lądowego – bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego nie należącego ani nie
eksploatowanego przez Ubezpieczającego ani osoby, za które wnosi on odpowiedzialność lub z
którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie omowym, z wyłączeniem szkód w pojazdach, ich
ładunku, ulicach i drogach,
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
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Pytanie 4
proszę o zmianę wymogu składowania mienia na wysokość 14 cm
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5
proszę o informacje jakich zaleceń zawartych w protokole przeglądów budowlanych nie wykonano w
pełni przy ul. Górczewskiej i ul. Pawińskiego
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:
Przy ul. Pawińskiego:
1. Nie wykonano elewacji wraz z rynnami i odpływami wody deszczowej
2. Nie przeprowadzono remontu kapitalnego piwnicy obok przychodni
3. Nie naprawiono cokołu ogrodzenia
4. Naprawy i remonty prowadzone są na bieżąco w miarę potrzeb
Przy ul. Górczewska:
1. Zalecenia wykonano, na bieżąco powstałe usuwane są. Jednocześnie informujemy, że przy
wymianie okien i Co. wiele zaleceń zostało wykonanych.
Pytanie 6
proszę o potwierdzenie, że do końca 2013 zostanie wykonane zabezpieczenie drewnianej konstrukcji
więźby dachowej przy ul. Pawińskiego
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że więźba dachu zostanie pokryta środkiem ogniochronnym do
końca listopada br.
Pytanie 7
proszę o zgodę na przeniesienie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk powyżej 5 lat do
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 8
proszę o włączenie klauzul poniżej:
Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk
Strony uzgadniają niniejszym, że - z zastrzeżeniem warunków i wyłączeń z niniejszej umowy
ubezpieczenia lub załączonych do niej klauzul - Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu
odszkodowanie z tytułu szkód w lampach rentgenowskich według określonych niżej zasad:
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody dotyczące lamp rozszerza się na wszystkie ryzyka,
zgodnie z warunkami niniejszej umowy ubezpieczenia. Odszkodowania za szkody wynikłe z pożaru,
zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone tak samo jak za wszystkie inne części
ubezpieczonego przedmiotu.
W przypadku szkód z innych przyczyn odszkodowanie ulega zmniejszeniu o wartość zużycia
urządzenia przed wystąpieniem szkody, zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:
Tabela deprecjacji ze skalą odszkodowań:
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OPIS LAMPY

Redukcja odszkodowania
po okresie
miesięcznie o
użytkowania

a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie
6 miesięcy
5,5%
niemedycznym)
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)
6 miesięcy
5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy
12 miesięcy
3,0%
pracy na 2 zmiany)
b)Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w
szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia
12 miesięcy
3,0%
komputerowa patrz b)
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)
12 miesięcy
3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy
12 miesięcy
3,0%
pracy na 1 zmianę)
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt
12 miesięcy
3,0%
medyczny)
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)
12 miesięcy
3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt
18 miesięcy
2,5%
niemedyczny)
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do
24 miesiące
2,0%
radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)
24 miesiące
2,0%
Lampy pamięciowe
24 miesiące
2,0%
Lampy fotopowielające
24 miesiące
2,0%
d)Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)
24 miesiące
1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia
24 miesiące
1,5%
komputerowa patrz: b)
Rentgenowskie lampy powiększające
24 miesiące
1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)
24 miesiące
1,5%
Lampy z akceleracją liniową
24 miesiące
1,5%
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne
okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w
tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną
na podstawie następującego wzoru:
P x 100 .
PG x X x Y
gdzie:
P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy
(włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody,
zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji
producenta.
PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie
skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji.
X -współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego
rodzaju:
a) - nowozakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1;
b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż
6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75;
c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3.
Y=
współczynnik likwidacyjny
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a - lampy rentgenowskie, współczynnik 2;
b - lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują - odpowiednio indywidualne warunki udzielonej gwarancji.
Klauzula ubezpieczenia endoskopów
Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy
ubezpieczenia uzgodniono, że endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że:
W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta;
Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop nie jest zagięty;
Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności
zgodnie z zaleceniami producenta;
Surowo przestrzega się odnośnych zaleceń producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki
nad sprzętem i przechowywania.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie powyższych klauzul
CZĘŚĆ II
1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 08.11.2013 r. z uwagi na zadane niżej
pytania i konieczność dodatkowego czasu na zapoznanie się z odpowiedziami.
Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 07.11.2013 godzina 13.30.
2. Prosimy o podanie konstrukcji ścian, stropów, dachu i pokrycia dachu budynków zgłoszonych
do ubezpieczenia w lokalizacjach: ul. Grochowska 278 oraz ul. Ludwika Rydygiera 8.
Odpowiedź: Zamawiający wynajmuje powierzchnię w w/w lokalizacjach i nie posiada takich
informacji.
3. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe znajdują się w
lokalizacjach ul. Grochowska 278 oraz ul. Ludwika Rydygiera 8.
Odpowiedź: Zamawiający wynajmuje powierzchnię w w/w lokalizacjach i nie posiada takich
informacji.
4. Czy w lokalizacjach ul. Grochowska 278 oraz ul. Ludwika Rydygiera 8 w okresie od 1997
roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane
powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o
podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami
powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości
poniesionych szkód.
Odpowiedź: Zamawiający wynajmuje powierzchnię w w/w lokalizacjach i nie posiada takich
informacji.
5. Prosimy o potwierdzenie, że budynki są wykorzystywane wyłącznie przez Ubezpieczającego.
Jeśli NIE – prosimy o podanie listy najemców.
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Odpowiedź: Zamawiający jest najemcą powierzchni przeznaczonej na działalność usług medycznych,
nie jest właścicielem lub zarządcą obiektu, nie jest więc uprawniony do wykazywania listy innych
najemców.
6. Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i
wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu.
Odpowiedź: Zamawiający nie ma budynków i budowli o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z
pianki poliuretanowej lub styropianu.
7. Czy na terenie Szpitala jest system sygnalizacji pożaru podłączony do PSP ? Jaką
powierzchnię zabezpiecza ?
Odpowiedź: Nie jest włączony do systemu PSP. Reakcja pracownika ochrony na sygnał zgłoszony
przez system i wszczęcie procedury powiadomienia służby ratownicze. Systemem wczesnego
wykrywania pożaru objęty jest cały obiekt szpitala.
8. Jaki jest typ centralki SAP na terenie Szpitala (czy jest certyfikowany CNBOP)
Odpowiedź: Obecnie jest rozpisany przetarg na wymianę systemu wczesnego wykrywania pożaru dla
całego budynku szpitala spełniającego wymagania norm w tym zakresie. Zakończenie prac
przewidziano na 5 grudnia br. możliwe będzie określenie typu centralki SAP oraz certyfikacji.
9. Czy są jakieś miejsca w szpitalu, które są zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość
szpitala, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej
wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie ?
Odpowiedź: Zamawiający posiada dla całości obiektów jednakowe zabezpieczone przeciwpożarowo
opis w SIWZ
10. Czy na terenie szpitala składowane są gazy techniczne, ciecze łatwopalne? W jaki sposób są
zabezpieczone, kto ma do nich dostęp?
Odpowiedź: Na terenie Zamawiającego nie ma składowanych gazów technicznych i cieczy
łatwopalnych.
11. Czy na terenie szpitala są miejsca zagrożone wybuchem? Czy istnieje system kontroli nad
robotami niebezpiecznymi pożarowo? Czy są wyznaczone miejsca do palenia tytoniu, jak
zabezpieczone?
Odpowiedź: Nie ma miejsc zagrożonych wybuchem. Nie ma systemu kontroli nad robotami
niebezpiecznym pożarowo, jeśli są wykonywane to zgodnie z przepisami ppoż. Na terenie obiektów jest
całkowity zakaz palenia tytoniu nie ma miejsc wyznaczonych do palenia tytoniu.
12. Czy zalecenie odnośnie zabezpieczenia malowniczą powłoką ogniochronną drewnianej
konstrukcji dachu w lokalizacji ul. Pawińskiego zostało zrealizowane.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że więźba dachowa zostanie pokryta środkiem ogniochronnym
do końca listopada br.
13. Czy agencja ochrony mienia posiada polisę OC z tytułu prowadzonej działalności.
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Odpowiedź: Agencja ochrony mienia posiada polisę OC z tytułu prowadzenia działalności.
14. Ilu pracowników sprawuje dozór w dzień / w nocy.
Odpowiedź: W dzień - 6 pracowników ochrony, w nocy - 4 pracowników ochrony
15. Co obejmuje/ rejestruje monitoring wewnątrz szpitala i gdzie przechowywany jest zapis
(serwerownia czy portiernia) oraz jak długo jest archiwizowany
Odpowiedź: TV dozorowa szpitala: na zewnątrz od strony parku wejścia do budynku; wewnątrz –
teren izby przyjęć (parter) oraz korytarze parteru i II piętra. Zapis przechowywany jest przez ok. 30
dni na portierni ochrony. dozorowa szpitala: na zewnątrz od strony parku wejścia do budynku;
wewnątrz – teren izby przyjęć (parter) oraz korytarze parteru i II piętra. Zapis przechowywany jest
przez ok. 30 dni na portierni ochrony.
16. Jak przechowywane są leki typu morfina, inne narkotyki.
Odpowiedź: W szafach pancernych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września
2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i
preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1216)
17. Czy na okres 2014 – 2015 roku planowane są w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach
remonty – jakie, kiedy?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje remonty bieżącą uzależnione od potrzeb.
18. Czy na okres 2014 - 2015 roku planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa,
przebudowa obiektów istniejących lub nowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie planuje powyższych inwestycji.
19. Czy w chwili obecnej trwają w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach jakieś inwestycje
budowlane, remontowe, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest
tam prowadzona działalność?
Odpowiedź: W najbliższych dniach rozpoczną się prace wymiany systemu wczesnego wykrywania
pożaru w budynku szpitala oraz w budynku Przychodni przy ul Śliskiej i Nowogrodzkiej – wydzielenie
klatek schodowych i zainstalowanie systemów oddymiania, celem podwyższenia bezpieczeństwa
pożarowego w tych obiektach. Zakończenie prac na 5 grudnia br.
20. Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości o opis przyczyn szkód, czego dotyczyły, jakie
były okoliczności ich powstania, w jaki sposób szkody zostały naprawione. Co po szkodzie
zostało naprawione / zmienione dla poprawienia jakości ryzyka. Czy wykaz szkód z mienia
dotyczy także szkód w sprzęcie elektronicznym – jeśli tak, które to wypłaty, jakie były
przyczyny szkody.
Odpowiedź: szkody w mieniu to szkody powstałe w wyniku przepięcia
21. Prosimy o uzupełnienie treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych w części
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o zapis: o ile w momencie szkody
były sprawne i zgodne z przepisami prawa.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do klauzuli
zabezpieczeń przeciwpożarowych: o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami
prawa.
22. Prosimy o uzupełnienie treści klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w części
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu o zapis: o ile w momencie
szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do klauzuli
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych: o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami
prawa.
23. Prosimy o uzupełnienie treści klauzul zabezpieczeń przeciwpożarowych i
przeciwkradzieżowych w części Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
o zapis: o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do klauzuli
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych: o ile w momencie
szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.
24. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej (udziału własnego) w ubezpieczeniu mienia
od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości 500 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
25. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej (udziału własnego) w ubezpieczeniu od
kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu w wysokości 500 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
26. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej (udziału własnego) w ubezpieczeniu szyb i
innych przedmiotów od stłuczenia w wysokości 500 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
27. Prosimy o podwyższenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego
przenośnego do 15% wartości szkody minimum 500 PLN w każdej szkodzie w sprzęcie
przenośnym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

CZĘŚĆ III
Pytanie 1:
W przedmiocie ubezpieczenia prosimy doprecyzować, iż dotyczy prowadzonej działalności innej iż
udzielanie świadczeń zdrowotnych
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia działalności innej iż udzielanie
świadczeń zdrowotnych jest prowadzenie parkingu
Pytanie 2:
Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie klauzuli zgodnie z poniższą treścią
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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.
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. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot
leczniczy depozytu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 5:
OC z tytułu posiadania parkingu strzeżonego. Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej 100.000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia (parking wynajmowany firmie zewnętrznej) – prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za parking strzeżony
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za parking strzeżony.
Pytanie 6:
powstałych w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób zatrudnionych z podlimitem
odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia – z wyłączeniem
utraty pojazdu i jego wyposażenia.(parking wynajmowany firmie zewnętrznej) – prosimy o dopisanie
po słowach „20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia” słów „tylko w zakresie
odpowiedzialności cywilnej deliktowej”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7:
Franszyzy i udziały własne:
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł z włączeniem mienia
przechowywanego
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Dobrowolne Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodne z
prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
Pytanie 8:
Franszyza redukcyjna: prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% w
szkodach osobowych
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 9:
Franszyza redukcyjna: prosimy o wykreślenie franszyzy redukcyjnej w szkodach rzeczowych
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie franszyzy redukcyjnej w szkodach
rzeczowych w zakresie działalności medycznej prowadzonej przez Klienta z wyłączeniem szkód w
mieniu oddanym na przechowanie przez pacjentów
Pytanie 10:
Prosimy o wprowadzenie definicji szkody zgodnie z poniższym:
szkoda – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia (szkoda na osobie);
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie definicji szkody zgodnie z wyżej
wymienioną treścią
Pytanie 11:
Postanowienia dodatkowe – klauzule mające charakter obligatoryjny – prosimy o informacje czy
klauzule mają zastosowanie do ubezpieczenia obowiązkowego czy tylko do ubezpieczeń
dobrowolnych
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że klauzule mają zastosowanie do ubezpieczenia obowiązkowego
i ubezpieczeń dobrowolnych
Pytanie 12:
Postanowienia dodatkowe – klauzule mające charakter obligatoryjny – prosimy o usunięcie Klauzuli
wypowiedzenia umowy
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13:
Postanowienia dodatkowe – klauzule mające charakter obligatoryjny – prosimy o usunięcie Klauzuli
prolongaty zapłaty składki lub zmianę na poniższą treść:
Klauzula prolongacyjna
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego drugiej lub kolejnych rat składki w terminie przewidzianym w
umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej
ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy
ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty drugiej lub kolejnych rat składki
Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśnie dodatkowy, 7 dniowy,
termin do zapłaty raty. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel
może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli prolongacyjnej zgodnie z wyżej
wymienioną.
Pytanie 14:
Postanowienia dodatkowe – klauzule mające charakter obligatoryjny - Klauzula przelewu bankowego
– prosimy o dopisanie po słowach” uznaje się datę złożenia” słów „ przez Ubezpieczającego”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie 15:
Postanowienia dodatkowe – klauzule mające charakter obligatoryjny - Klauzula przelewu bankowego
– prosimy o dopisanie po słowach „Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej” słów
„lub jej raty” oraz po słowach ” polecenia przelewu bankowego” słów „ na właściwy rachunek
Ubezpieczyciela”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli przelewu bankowego
następujących treści po słowach „Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej” słów
„lub jej raty” oraz po słowach ”polecenia przelewu bankowego” słów „na właściwy rachunek
Ubezpieczyciela”
Pytanie 16:
Postanowienia dodatkowe – klauzule mające charakter obligatoryjny – prosimy o możliwość
wprowadzenia klauzuli poniższej treści
Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z
zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu
ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych
powodów.
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie
poniżej określone sytuacje:
a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia
przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
c) jeżeli wskaźnik szkodowości na 3 miesiące przed zakończeniem pierwszego okresu
ubezpieczenia (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone szkody do
składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia) przekroczy 50%,
d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia
analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 17:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
XXII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH –
prosimy o dopisanie po słowach” Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe,
zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniu uzupełniającym stawek nie wyższych niż
zastosowane w zamówieniu podstawowym” słów „nie dotyczy ubezpieczeń OC”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 18:
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.11.2013 godzina 13:30
Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 07.11.2013 godzina 13.30.
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CZĘŚĆ IV
1. określenie sum ubezpieczenia pojazdów w ubezpieczeniu AC wg ostatnich polis w celu
porównania ofert
Odpowiedź:
Marka
pojazdu
Typ, model
pojazdu
Rodzaj
pojazdu
Numer
rejestracyjny
Wartość
pojazdu

Pojazd nr 1

Pojazd nr 2

Pojazd nr 3

Pojazd nr 4

Pojazd nr 5

Pojazd nr 6

Skoda

Fiat Qubo

Ford

Renault

Renault

Mercedes

Mercedes

Octavia

Fiorino Qubo

Transit

Kangoo Express

Trafic

Citan

Citan

osobowy

Osobowy

ciężarowy

specjalny samochód
przezn. karetka
sanitarna

specjalny samochód
przezn. karetka
sanitarna

osobowy

osobowy

WY 79177

WY 2347F

WXX 871X

WY 68418

WY 2417G

EL 680PX

EL 679PX

34 400,00

20 700,00

7 870,00

35 876,40

185 000,00

81 180,00

81 180,00

2. wyłączenie z ubezpieczenia assistance organizacji i pokrycia kosztów pomocy kierowcy i
pasażerom, poszkodowanym w wypadku awarii lub kradzieży pojazdów specjalnych – karetek
sanitarnych (pozostałe pojazdy przyjęte do ubezpieczenia assistance)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
CZĘŚĆ V
Pytanie 1
Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację czy sprzęt medyczny oraz sprzęt elektroniczny
przechowywany jest w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.
Odpowiedź: Nie
CZĘŚĆ VI
1. proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł do ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
2. proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł do ubezpieczenia mienia od
kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej 150 zł przy ubezpieczeniu szyb i innych
przedmiotów szklanych od stłuczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Franszyza integralna zgodnie z SIWZ.
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Pojazd nr

4. proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 500 zł dla
upadku sprzętu oraz kradzieży z włamaniem, rabunku sprzętu przenośnego używanego poza
miejscem ubezpieczenia na terenie RP.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
5. proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 zł dla sprzętu medycznego w
ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 PLN.
6. proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, min. 500 zł dla
oprogramowania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
7. prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 08.11.2012 r.
Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 07.11.2013 godzina 13.30.

Zatwierdził
Z up. Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska
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