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Warszawa, dn. 04.11.2013r.

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 VI
Sprostowanie zapisów dotyczących szkodowości w załączniku nr 11
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tj. uwzględnienie szkody zgłoszonej w 2013 roku
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Odpowiedź: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tj. uwzględnienie szkody zgłoszonej w 2013 roku.
Część VII
1.
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 1, cz. III prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem
ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Ubezpieczonego za szkody
wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności pozamedycznej (parking, apteka)
lub posiadanym mieniem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ze działalność pozamedyczna zgodnie z SIWZ
Pytanie 2 -Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie klauzuli zgodnie z poniższą treścią:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną
działalnością apteki.
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.
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1.

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.
2.
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,
4) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
5) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
6) 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.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 3: 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 wyłącznie
ubezpieczeń dobrowolnych
Pytanie 4.
Postanowienia dodatkowe – klauzule mające charakter obligatoryjny – ponownie
prosimy o usunięcie Klauzuli wypowiedzenia umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 5: szkody powstałe w ruchomościach z których ubezpieczający/ubezpieczony korzystał na
podstawie umów cywilnoprawnych a w szczególności umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,
przechowania, leasingu (OC najemcy). Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej 50 000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia – prosimy o podanie rodzaju najmowanego mienia
Odpowiedź: Zamawiający nie wynajmuje sprzętu. Posiadany sprzęt stanowi własność Centrum ATTIS.
Ponadto Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie nr 10 w części II ogłoszone w dniu
31.10.2013r., które brzmi:Czy na terenie szpitala składowane są gazy techniczne, ciecze łatwopalne?
W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp?
Odpowiedź: Na terenie szpitala Zamawiającego nie ma składowanych gazów technicznych i cieczy
łatwopalnych.
Zatwierdził
Z up. Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska
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