Wieruszów 01.08.2013

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ, numer sprawy 1/2013/PCM na usługę ubezpieczenia mienia
oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital
Powiatowy w Wieruszowie
Pytanie 1.
W odniesieniu do informacji na temat konstrukcji budynków zamieszczonych w Załączniku nr 6 do SIWZ Informacje
o Zamawiającym, bardzo prosimy o informację dotyczącą budynków posiadających w konstrukcji elementy
drewniane : czy elementy drewniane są połączone z innymi materiałami, jeśli tak to z jakimi, czy wszystkie
elementy drewniane są zaimpregnowane środkami ogniochronnymi. Dodatkowo w odniesieniu do budynków
posiadających elementy drewniane prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia;
Odpowiedź na pytanie 1.
Informacje na temat budynków podane są w załączniku nr 6 punkt III Dane o budynkach.
Wartości ubezpieczonego mienia w tym budynków podana jest w wykazie mienia w załączniku nr 8.
Pytanie 2
W odniesieniu do informacji na temat konstrukcji budynków zamieszczonych w Załączniku nr 6 do SIWZ Informacje
o Zamawiającym, bardzo prosimy o informację dotyczącą konstrukcji więźby dachowej budynków zgłaszanych do
ubezpieczenia;
Odpowiedź na pytanie 2.
Informacje na temat budynków podane są w załączniku nr 6 punkt III Dane o budynkach.
Pytanie 3
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o informację, czy Zamawiający
wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na bezpośrednie uderzenie pioruna w wysokości 250.000,00 zł?
Odpowiedź na pytanie 3
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5. Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 4
W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów , prosimy o informację czy do dewastacji wskazanej w zakresie
ubezpieczenia odnosi limit wskazany w Klauzuli dewastacji/wandalizmu?
Odpowiedź na pytanie 4
Zamawiający potwierdza, że w Załączniku nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od
ognia i innych żywiołów, do dewastacji wskazanej w zakresie ubezpieczenia odnosi się limit wskazany w Klauzuli
dewastacji/wandalizmu.
Pytanie 5
W odniesieniu do zapisów dotyczących składowania mienia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o informację, jakiego rodzaju
mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu i jaka jest
przybliżona wartość takiego mienia
Odpowiedź na pytane 5
Zapis dotyczący mienia składowanego jest standardem jaki jest stosowany przy ubezpieczaniu tego zakresu.
Zamawiający nie składuje mienia na podłodze .
Pytanie 6
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o informację, czy Zamawiający
wyraża zgodę wyłączenie z zakresu ubezpieczenia następujących ryzyk/zapisów:

W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem
oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i szkody będące następstwem
zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania
śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu
zalegającego na dachach o ile do ich powstania nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub
innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych. W tym
obejmuje szkody, które spowodowały uszkodzenie lub zniszczenie elementów budynku ( pokrycie dachu,
obróbki blacharskie, rynny, drabinki, instalacje odgromowe, itp.) również w sytuacji kiedy nie zostały
naruszone i uszkodzone elementy konstrukcyjne budynku. Dla ryzyka zalania mienia na skutek topnienia
śniegu lub lodu zalegającego na dachach ustala się limit w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia, wyczerpywany.
Odpowiedź na pytanie 6
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5. Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 7
W odniesieniu do zapisów dotyczących płatności składki zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o informację, które zapisy mają
obowiązywać – płatności składki czy klauzuli prolongacyjnej
Odpowiedź na pytanie 7
Zamawiający wyjaśnia, że obowiązują obydwa zapisy. Klauzula rozliczenia składki dotyczy zasady proporcjonalnych
rozliczeń. Klauzula prolongacyjna dotyczy braku wpłaty w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.
Pytanie 8
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o informację, czy Zamawiający
wyraża zgodę wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych
Odpowiedź na pytanie 8
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5. Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 9
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o informację, czy Zamawiający
wyraża zgodę wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli reprezentantów
Odpowiedź na pytanie 9
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5. Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 10
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o informację, czy Zamawiający
wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli braku części zamiennych
Odpowiedź na pytanie 10
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5. Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 11
Prosimy o wskazanie wartości niskocennych składników majątku wg ceny nabycia identycznego lub najbardziej
zbliżonego parametrami technicznymi mienia i zgodę na ubezpieczenie według tej wartości;
Odpowiedź na pytanie 11.
Wykaz całego ubezpieczonego mienia w tym niskocennego oraz wyposażenia, znajduje się w załączniku nr 8 do
SIWZ. Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 12
Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla mienia od
wszystkich ryzyk?
Odpowiedź na pytanie 12.
Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego franszyz.

Pytanie 13
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów oraz Ubezpieczenie mienia od kradzieży z
włamaniem, rabunku i wandalizmu prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w klauzuli
odkupienia urządzeń, iż odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu
przyjętej do ubezpieczenia
Odpowiedź na pytanie 13
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5. Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zasada że odszkodowanie nie przekracza wartości poszczególnych przedmiotów
jest zgodna z obowiązującym prawem oraz jest najczęściej zapisana w OWU, które zgodnie z zapisami SIWZ są
obowiązujące w zakresie w jakim nie regulują tego zapisy SIWZ.
Pytanie 14
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu prosimy o
informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych
Odpowiedź na pytanie 14
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5. Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 15
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o informację, czy
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli wartości księgowej brutto
Odpowiedź na pytanie 15
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5. Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 16
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz prosimy o podanie sprzętu
elektronicznego do 5 lat w wartości odtworzeniowej, a w odniesieniu sprzętu w wieku powyżej 5 lat w wartości
rzeczywistej. Ponadto zwracamy się z prośbą o zgodę na zastosowanie poniżej wymienionej klauzuli dla sprzętu w
wieku powyżej 5 lat
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU SA wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie
ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.
Rzeczywista wartość dla lamp elektronowych jest określana zgodnie z Klauzulą lamp od wszystkich ryzyk wskazaną
w SIWZ
Odpowiedź na pytanie 16
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5. Wykaz sprzętu elektronicznego z wartościami znajduje
się w załączniku nr 8. Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 17
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zwracamy się z prośbą o
uzupełnienie załączonego kwestionariusza bezpieczeństwa instalacji elektrycznej
Odpowiedź na pytanie 17
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5.
Osobno załącznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa instalacji elektrycznej.
Pytanie 18
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia , .Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego za
szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z
prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej. czy
Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu: „szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z
prowadzonym przez Zamawiającego działem farmacji szpitalnej” poniższym:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki
szpitalnej lub zakładowej.
Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone
osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową.
1. Poza włączeniami określonymi w OWU, Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody:
1)
powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania
na terytorium RP,
2)
powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających,
środków psychotropowych, narkotyków,
3)
powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez
recepty,
4)
wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
5)
spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem
ubezpieczenia,
6)
powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona
ulotką lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego
wykorzystania,
7)
wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do
wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego
atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat,
zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy , jeżeli ich stan lub właściwości
tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody,
8)
polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego,
wyrobu kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby
osiągnąć w związku z jego używaniem,
9)
wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości,
10)
spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego,
11)
powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy,
ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu.”.
2. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.
Odpowiedź na pytanie 18
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5. Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki
ubezpieczenia wykonawcy.
Pytanie 19
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i z
tytułu posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę wyłączenie z zakresu
ubezpieczenia szkód powstałych w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób zatrudnionych z
podlimitem odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia - z wyłączeniem utraty
pojazdu i jego wyposażenia;
Odpowiedź na pytanie 19
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5. Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki
ubezpieczenia wykonawcy.
Pytanie 20
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i z
tytułu posiadanego mienia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu:
szkody wyrządzone w skutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW – żółtaczka, gronkowiec oraz inne
zgodne z aktualną ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach), poniższym:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i
zakażeń.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;

2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych lub zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy
ubezpieczony wiedział,
3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV

Odpowiedź na pytanie 20
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5. Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki
ubezpieczenia wykonawcy.
Pytanie 21
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i z
tytułu posiadanego mienia pkt. szkody spowodowane przez podwykonawców prosimy o:
- procentowy udział podwykonawców w pracach, usługach danego rodzaju;
- czy są to podwykonawcy stali, czy zmienni;
- czy ubezpieczony korzysta z procedur doboru podwykonawców (jeżeli tak prosimy o ich opis);
- czy ubezpieczony wymaga od podwykonawców posiadania polis OC
Odpowiedź na pytanie 21
Podwykonawcami dla Zamawiającego są lekarze i ratownicy medyczni. Zamawiający nie jest w stanie obliczyć
procentowego udziału podwykonawców usługach, są to stali podwykonawcy od których ubezpieczony wymaga
posiadania Polic OC.

Pytanie 22
W odniesieniu do zapisu §6 Załącznika nr 7 – Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o dopisanie, że wszelkie zmiany
można dokonywać za zgodą obydwu stron ( Wykonawcy i Zamawiającego)
Odpowiedź na pytanie 22
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania takiego zapisu. Wynika on z pisemnej formy umowy i z
obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Pytanie 23
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu złożenia oferty z 07.08.2013 r. na 14.08.2013 r.
Odpowiedź na pytanie 23
Zamawiający ustala nowy termin złożenia ofert na dzień 12.08.2013.

