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Wrocław, 20.11.2015

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście
nad Pilicą

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 132/2015/N/NOWE

MIASTO NAD PILICĄ
Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Nowym Mieście nad Pilicą, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria
brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez
wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

Pytanie: 1
Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego podanego do ubezpieczenia w zakładce
ruchomości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że cały sprzęt elektroniczny został wykazany w
zakładce „Sprzęt elektroniczny” Jednocześnie, zmianie ulega załącznik nr 9 do SIWZ
„Rejestr majątku” – aktualny znajduje się w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.
Pytanie: 2
Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka: „działanie człowieka” zapisu:
- przedmiotowe rozszerzenie dotyczy wyłącznie maszyn i urządzeń, których wiek nie
przekracza 10 lat.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie: 3
Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka: „działanie człowieka” zapisu:
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) za które z mocy prawa lub dokonanej czynności prawnej, odpowiedzialny jest: dostawca,
producent, sprzedawca lub wykonawca usługi (w szczególności: serwisant, przewoźnik,
spedytor lub podwykonawca),
2) w narzędziach, częściach i materiałach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegające
okresowej wymianie w ramach konserwacji zgodnie z wymogami producenta, w
szczególności matryce, formy, stemple, narzędzia do obróbki skrawaniem, elektrody,
wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk,
dysze palników, do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny,
druty, młoty, oleje, smary, paliwa, katalizatory, chłodziwa.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie: 4
Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka: „działanie człowieka” limitu 100.000,00zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie: 5
Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka: „działanie człowieka” franszyzy redukcyjnej 500,00zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie: 6
Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego znajdującego się w karetkach (brak zakładki w
załączniku do SIWZ).
Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 1.
Pytanie 7
Czy w lokalizacjach gdzie znajduje się mienie Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia
na przestrzeni ostatnich 20 lat ( tj. od 1995r) wystąpiła powódź. Jeśli tak, to prosimy o
podanie, w której lokalizacji oraz jaka była wysokość strat ( bez względu na wysokość
uzyskanych odszkodowań)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powódź nie wystąpiła.
Pytanie 8
Czy w lokalizacjach, gdzie znajduje się mienie Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia
na przestrzeni ostatnich 5 lat ( tj. od 2010r) wystąpiło podtopienie. Jeśli tak, to prosimy o
podanie w której lokalizacji oraz jaka była wysokość strat (bez względu na wysokość
uzyskanych odszkodowań)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtopienia nie wystąpiły.
Pytanie 9
Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki
c) obiekty budowlane wyłączone z eksploatacji
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych
sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy
zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do
zakresu FLEXA?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłoszono do ubezpieczenia tego typu
obiektów.
Pytanie 10
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Prosimy o określanie stanu technicznego obiektów budowlanych zgłoszonych do
ubezpieczenia zgodnie z oceną stanu technicznego zawartą w protokołach pokontrolnych z
5-letnich przeglądów budowlanych tych obiektów
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan techniczny obiektów jest dobry.
Pytanie 11
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.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 12
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i
badania – na podstawie danych zawartych w SIWZ nie można tego stwierdzić;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego
warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 13
W odniesieniu do podanej informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń
Zamawiającego prosimy o informacje dodatkowe:
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 podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje
tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3
ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
d)
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
Odpowiedź: Ad. a) Zamawiający informuje, że był w ciągu ostatnich 3 lat ubezpieczany na
tym samym zakresie ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Do tej
pory mienie było ubezpieczane w systemie ryzyk nazwanych.
Ad. b) Tak
Ad. c) Szkodowość została przygotowana z najwyższą starannością w oparciu o
zaświadczenia otrzymane od dotychczasowych ubezpieczycieli
Ad. d) Zamawiający informuje, że zakres był analogiczny z pominięciem zmiany systemu
ubezpieczenie mienia z ryzyk nazwanych na wszystkie ryzyka.

Pytanie 14
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Na jaki miesiąc i rok podano szkodowość i za jaki okres została podana szkodowość?
Odpowiedź: Szkodowość została podana na dzień 30.09.2015
Pytanie 15
Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji tj. podanie łącznej sumy
ubezpieczenia wartości budynków, budowli wraz z mieniem w nich się znajdującym oraz
wskazanie tej lokalizacji.
Odpowiedź: Jest to budynek Szpitala wraz z Izbą przyjęć o wartości 12 970 083,27 zł
Pytanie 16
Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone jest ryzyko powodzi
rozumiane jako :
„zalanie terenów w następstwie podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących lub
w zbiornikach wód stojących i wystąpienia z brzegów na skutek opadów atmosferycznych,
topnienia śniegu i lodu, zatorów lodowych, spływu wód po stokach, zboczach górskich i
falistych lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych”
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Intencją Zamawiającego jest objęcie mienia
ochroną w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, w tym od powodzi.
Pytanie 17
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka „zbyt wysokie/niskie
napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie wyładowań
atmosferycznych i zjawisk pochodnych” w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 18
Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia bębnów selenowych
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 19
Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy sprzętu elektronicznego
ubezpieczonego w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 20
Prosimy o przesłanie planu szpitala z podaniem przeznaczenia poszczególnych budynków
Odpowiedź: Plan szpitala jest do wglądu w siedzibie SP ZOZ
Pytanie 21
Prosimy o informację czy wystąpiły jakieś szkody w okresie 3 ostatnich lat, które były poza
zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być
pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnym SIWZ (w tym szkody
poniżej franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego). W przypadku odpowiedzi twierdzącej
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prosimy o podanie ile było takich szkód, jakie były przyczyny szkód, wysokość
poszczególnych roszczeń).
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy o takich szkodach.
Pytanie 22
W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości
franszyz / udziałów własnych mających zastosowanie w poprzednich umowach dot.
ubezpieczeń majątkowych w okresie min. 3 ostatnich lat.
Odpowiedź: Franszyzy były zbliżone do obecnie wymaganych, z wyjątkiem ubezpieczenia
mienia, gdzie obowiązywał udział własny 500 zł.
Pytanie 23
Prosimy o potwierdzenie, że po roku 2014 r- kiedy to wykazana jest w dokumentacji
przetargowej ostania szkoda majątkowa -do chwili obecnej w odniesieniu do ubezpieczeń
majątkowych nie zostały wypłacone żadne odszkodowania, ani tez nie zostały zawiązane
żadne rezerwy szkodowe, w przeciwnym wypadku- prosimy o wykaz takich szkód za 2014 r
oraz 2015r do chwili obecnej, z podaniem jakiego rodzaju ubezpieczenia dotyczy, jaka była
pojedyncza wartość szkody oraz o podanie jej przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została przygotowana z najwyższą
starannością w oparciu o zaświadczenia od dotychczasowych ubezpieczycieli.
Pytanie 24
W odniesieniu do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności pozamedycznej
prosimy o wskazanie numerów PKD wg. klasyfikacji 2007 , które mają być objęte ochroną
ubezpieczeniową
Odpowiedź: PKD -8621Z
Pytanie 25
W odniesieniu do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności pozamedycznej
prosimy o informację na temat ilości nieruchomości nie będących własnością
Zamawiającego, a użytkowanych przez niego na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to 1 nieruchomość: Ośrodek Zdrowia
Rzeczyca
Pytanie 26
W odniesieniu do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności pozamedycznej
prosimy o informację, czy Zamawiający wynajmuje swoje nieruchomości innym
podmiotom. Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości najemców oraz rodzaj działalności przez
nich prowadzony.
Odpowiedź: Tak, zamawiający wynajmuje nieruchomości innym podmiotom:
Farmacja Warszawa- apteka
Alab Laboratoria – Laboratorium
Gabinet stomatologiczny – Przychodnia Nowe Miasto
Gabinet stomatologiczny – Ośrodek Zdrowia Żdzary
Gabinet Stomatologiczny – Przychodnia Rejonowa Drzewica
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Pytanie 27
Prosimy o podanie wykazu sprzętu elektronicznego przenośnego w karetkach z podaniem
jednostkowych sum ubezpieczenia tego sprzętu – w materiałach przetargowych brak jest
takiego wykazu
Odpowiedź: Zgodnie z pytaniem nr 6.
Pytanie 28
Prosimy o uzupełnienie informacji na temat każdego z budynków zgłoszonych do
ubezpieczenia z podaniem:
- materiału ścian
- rodzaju pokrycia dachowego
- w przypadku magazynów również powierzchni w metrach kwadratowych
Odpowiedź: Zamawiający podaje informacje o budynkach:
Budynek Izby Przyjęć – ściany zewnętrzne wylewane, stropodach
Przepompownia ścieków – budynek murowany, stropodach
Stacja trafo- budynek murowany , stropodach
Hydrofornia – cegła, stropodach
Budynek szpitala- cegła, więźba dachowa drewniana kryta blachą
Budynek apteki- murowany (gazobeton + cegła) , stropodach
Budynek mieszkalno usługowy- cegła, stropodach
Budynek mieszkalny- cegła, stropodach
Ośrodek Zdrowia Żdzary- płyty żelbetonowe, stropodach
Budynek garażowy Żdzary – płyty żelbetonowe , stropodach
Przychodnia Rej Drzewica- murowany( płyta+ cegła) stropodach
Przychodnia Nowe Miasto- płyta żelbetonowa , Stropodach
Tlenownia-budynek murowany, więźba drewniana kryta płytami bitumicznymi
Garaże murowane, cegła, stropodach
Magazyn ogólny – cegła, stropodach pow.ok.110m ²
Budynek warsztatowo garażowy- cegła stropodach
Portiernia – cegła, stropodach
Prosektorium- cegła, stropodach
Magazyn warzywny – beton wylewany (piwnica)
Pytanie 29
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.11.2015r
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 18.11.2015
Pytanie 30
Wnosimy o wprowadzenie klauzuli sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego w
samochodach w brzmieniu:
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego w samochodach
Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników
do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że:
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1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym na stałe
zainstalowanym w pojeździe, na pojeździe lub w przyczepie pod warunkiem, że pojazd taki
lub przyczepa posiada twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję) i porusza się w
granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Szkody w samym pojeździe lub przyczepie nie są
objęte niniejszym ubezpieczeniem.
2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z
włamaniem lub rabunku z pojazdu lub przyczepy pod warunkiem, że:
1) przyczepa lub pojazd został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na
wszystkie zamki i włączony został sprawnie działający minimum jeden system
zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem),
2) przedmiot został skradziony w wyniku włamania lub rabunku z pojazdu w godzinach
06.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany
na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do
garażu muszą być zamknięte, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub
elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek
wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi; Za zamek wielozastawkowy
uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatce więcej niż cztery żłobienia prostopadłe do
trzonu).
3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
1) powstałych na skutek wypadku środka transportowego należącego do Ubezpieczającego,
jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu,
2) objętych polisą Auto Casco i OC.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 31
Wnosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu
elektronicznego zapisu dot. szkód powstałych działaniem człowieka – tj. m.in. niewłaściwe
użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie
(w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania), wyłącznie od szkód
mechanicznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 32
Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjne w ubezpieczeniu mienia od wszystkich
ryzyk i sprzętu elektronicznego zapisu dot. szkód powstałych działaniem człowieka:
- dla sprzętu o wartości pow. 500.000 tyś zł - 5% szkody min. 5.000,zł ;
- dla pozostałego sprzętu - 5% szkody min. 1.000,zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 33
Wnosimy o wprowadzenie podlimitu sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu mienia od
wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego zapisu dot. szkód powstałych działaniem
człowieka w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 34
Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24.11.2015 r.
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami z dnia 18.11.2015

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk
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