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Wrocław, 17.10.2014r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR DZP/32PN/2014
Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje
odpowiedzi na pytania/zmiany do SIWZ zadane przez wykonawców:

Pytanie do wszystkich ubezpieczeń:
1)
Czy zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu wykonania ubezpieczenia
do 12 lub 24 miesięcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
2)

Czy zamawiający wyraża zgodę na włączenie zapisu poniższej klauzuli:

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 2-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:
3)
jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z
umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania
musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
4)
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,
5)
jeżeli wskaźnik szkodowości na 3 miesiące przed zakończeniem pierwszego okresu
ubezpieczenia (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone szkody
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do w trakcie pierwszych 9 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej składki należnej za
9-miesięczny okres ubezpieczenia) przekroczy 30%,
6)
jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres
ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony
ubezpieczeniowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Wykonującego
Działalność Leczniczą

7)
Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli stempla bankowego,
klauzuli jurysdykcji oraz klauzuli przekształceniowej w obowiązkowym ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia
Działalności Pozamedycznej i Posiadanego Mienia
8) Czy zamawiający wyraża zgodę na włączenie treści klauzuli:
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. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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9) Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli stempla bankowego,
klauzuli jurysdykcji oraz klauzuli przekształceniowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
10) Czy zamawiający wykonał poniższe zalecenia?
Zalecenie 1:
W odniesieniu do budynków/budowli, w których konstrukcja nośna (w tym dachów,
stropodachów i ich pokrycie) oraz ściany, stropy wykonane są z drewna, Ubezpieczający/ony wykona zalecenie polegające na zastosowaniu instalacji elektrycznej w wykonaniu
z izolacją uniepalnioną i poprowadzenie jej w uniepalnionych peszlach oraz odizolowanie
wszelkich elementów elektrycznych, tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej?
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.
Zalecenie 2:
Ubezpieczający/-ony dokona instalacji systemu detekcji gazu ziemnego w miejscach gdzie
jest on wykorzystywany na skalę przemysłową (kotłownia). Zaleca się zastosowanie stałego
monitoringu stężenia gazu w Obiekcie, w którym jest on zużywany w ilościach
przemysłowych (kotłownia) oraz w przypadku przekroczenia dopuszczalnej granicy
automatyczne odcięcie jego dopływu.
Odpowiedź: Zamawiający wykonał już instalację systemu detekcji gazu ziemnego
11) Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie klauzuli przetężenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
12) Czy zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższej klauzuli:
KLAUZULA
PRZEPIĘCIA

UBEZPIECZENIA

SZKÓD

POWSTAŁYCH

W

WYNIKU

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :
1) ZU obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia
spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych
niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia
przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się
niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
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3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem
odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników
przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
4)
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska
wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn
i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a
ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia
zewnętrzne.
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
wynosi: 50 000 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
13) Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla urządzeń
zewnętrznych w wysokości 300,00 zł?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
14) Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli
kradzieży zwykłej w wysokości 300,00 zł?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk
15) Czy wskazany w SIWZ sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest poniżej poziomu
gruntu?
Odpowiedź: Wskazany w SIWZ sprzęt elektroniczny ubezpieczany od wszystkich
ryzyk czyli Angiograf Allura XPer FD 10C nr katalogowy NCVB256 (załącznik nr 9)
jest zlokalizowany w Pracowni Hemodynamiki na I piętrze czyli powyżej poziomu
terenu.
16) Czy jest podpisana kompleksowa umowa konserwacyjna, jeśli tak to których
urządzeń dotyczy?
Odpowiedź:
•
Umowa DEO/DZ/189/2014 16.06.2014- dotyczy APARAU RTG
ICONOS R 100
•
Umowa DEO/DZ/404/2013 29.12.2013-28.12.2014 STERYLIZATOR
PAROWY
•
Umowa DEO/DTE/280/2014 31.07.2014-30.07.2015 Philips Integris
Allura, Philips BV Libra poz.284
17) Czy zamawiający wyraża zgodę na włączenie udziału: 5% nie mniej niż 10 000 zł?
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego w
wysokości 5% nie mniej niż 5 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
18) Czy w ostatnich trzech latach miały miejsce zdarzenia , które mogą skutkować wypłatą
odszkodowania na wnioskowanych warunków, jeżeli tak to proszę o podanie wysokości
ich wypłat?
Odpowiedź: Szkodowość zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.
19) Czy zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższej klauzuli:
Klauzula IT w brzmieniu:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które
rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio
spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
1) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w
szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub
programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub
inną deformacją ich oryginalnej struktury.
2) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w
pkt. 1).
3) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności,
zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów
komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód
określonych w pkt. 1).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
20) Czy zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższej klauzuli:
Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego
wartości księgowej brutto.
1.
Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość
początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem
obowiązujących przeszacowań.
2.
Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu elektronicznego nie starszego niż
7 lat licząc od daty jego produkcji.
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3.
Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia
zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
4.
jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez
Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością
odtworzeniową wynosi do 20 % wartości odtworzeniowej nowej to przy wyliczaniu
odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania o której
mowa w ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
21) Proszę o potwierdzenie, że zapis XXII. SIWZ nie dotyczy sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Zapis XXII w SIWZ dotyczy również sprzętu elektronicznego.
22) Prosimy w wykreślenie klauzuli automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych
do SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Zmianie ulega termin składania ofert na 23.10.2014r.

I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:
Przetarg - ubezpieczenie dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
Nie otwierać przed 23.10.2014r. godz. 13:10
2. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego –
wykonawcy.

II. SKŁADANIEI OTWARCIE OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 23.10.2014 r., do godz. 13:00 na adres:
Supra Brokers Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10
2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10 Następnie odbędzie
się badanie i ocena ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Pietryszyn
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