Wieruszów 11.08.2014

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ, numer sprawy 4/2014/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 5 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
Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 4
W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w Załączniku nr 5 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?
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 5 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 5 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.
Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie 7.
W odniesieniu do informacji na temat zakresu ubezpieczenia zamieszczonych w Załączniku nr 5 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 7.
Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 8
W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od kradzieży z włamaniem , rabunku i
wandalizmu, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w Załączniku nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –
warunki ubezpieczenia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższego zapisu:
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik
szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%; wskaźnik szkodowości będzie
określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu
rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy
Odpowiedź na pytanie 8
W sekcji I WARUNKI WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY zamawiający dodaje punkt 11 w brzmieniu:
11. W odniesieniu do umów ubezpieczenia objętych zakresem postępowania przetargowego umowa Ubezpieczenia może
zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec każdego 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu
danej umowy ubezpieczenia na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 60%.
Wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy
pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy
Pytanie 9
W odniesieniu do ust.5 - WARUNKI ZASTOSOWANIA KLAUZUL DODATKOWYCH w Załączniku nr 5 do SIWZ Opis
przedmiotu zwracamy się z prośbą o wykreślenie pkt. c w/w ustępu.

Odpowiedź na pytanie 9.
Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 10.
W odniesieniu do mienia zgłaszanego do ubezpieczenia – pozycja Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w Załączniku nr
5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
- zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?
W przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia za szkody
spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie medycznym przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny,
jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i
wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne
lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania
odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie
z instrukcją producenta sprzętu oraz poniższe zapisy?
Ponadto w przypadku braku zgody na ubezpieczenie w/w sprzętu w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk zwracamy się z prośbą o wprowadzenie poniższych zapisów:

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający lub Ubezpieczony obowiązany jest:
1) stosować się do wymagań i zaleceń producenta dotyczących utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym
zapewniającym prawidłową jego eksploatację oraz stosować środki ostrożności w celu uniknięcia szkód,
2) utrzymywać w należytym stanie środki zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz dołożyć należytej staranności w celu
zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych zabezpieczeń,
3) zapewnić każdorazowo przedstawicielowi Ubezpieczyciela dostęp do przedmiotu objętego ubezpieczeniem w celu
przeprowadzenia lustracji ryzyka,
4) przestrzegać wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego (ubezpieczone mienie powinno znajdować
się w budynkach o odpowiednio trwałej konstrukcji. Przez odpowiednią trwałą konstrukcję rozumie się budynek
wykonany z materiałów i w technologii właściwej dla jego przeznaczenia użytkowego - zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, w którym nie jest możliwe pokonanie poszczególnych elementów konstrukcji (ścian, podłóg, stropów) bez
ich równoczesnego uszkodzenia lub zniszczenia przy użyciu narzędzi. Lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie
nie może posiadać niezabezpieczonych otworów (drzwi, okna), przez które bez użycia siły i narzędzi możliwy jest dostęp
do ubezpieczonego mienia. Drzwi zewnętrzne muszą być zamknięte na dwa różne zamki wielozastawkowe lub co
najmniej na dwie różne kłódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblach lub na jeden zamek, którego
odporność na włamanie potwierdzona jest atestem. Wszelkie oszklenia okien, drzwi i innych otworów zewnętrznych
lokalu z ubezpieczonym mieniem do których jest dostęp - w tym również z przybudówek, balkonów, tarasów itp.
powinny być w należy-tym stanie technicznym wykonane ze szkła warstwowego odpornego na rozbicie lub
zabezpieczone stałymi albo ruchomymi osłonami mechanicznymi typu kraty stalowe, żaluzje, okiennice. Ruchome osłony
muszą być zamknięte na co najmniej jedną kłódkę wielozastawkową lub inne atestowane zabezpieczenie
przeciwwłamaniowe)
5) w przypadku ubezpieczenia danych – co najmniej raz w tygodniu wykonywać kopie zapasowe danych i przechowywać
je w szafie ogniotrwałej, sejfie lub innej strefie pożarowej,
6) w przypadku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – zainstalować i konserwować urządzenia zabezpieczające sprzęt
elektroniczny przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych zgodnie z
zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez:
działania wojenne, wojnę domowa, rozruchy, wprowadzenie stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstanie
zbrojne, rewolucję, konfiskatę lub innego rodzaju przejęcie przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju,
sabotaż, strajk, lokaut, blokadę, wewnętrzne zamieszki,
2) akty terroryzmu przez które rozumie się działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub
dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych,
ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
3) trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, trzęsienie dna morskiego, tsunami, huragan, cyklon, tajfun, tornado,
4) działanie energii jądrowej, skażenie radioaktywne,
5) umyślne działanie lub zaniechanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że w razie
rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, przy czym za
winę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę:
a) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora lub jego zastępców,
b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu lub prokurentów,
c) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy lub prokurentów,
d) w spółkach jawnych – wspólników lub prokurentów,
e) w spółkach partnerskich – partnerów lub członków zarządu lub prokurentów,
f) w spółkach cywilnych – wspólników,
g) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu,
6) zapadanie lub usuwanie się ziemi spowodowane prowadzonymi robotami ziemnymi,
7) szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego, prawa górniczego,
8) działanie wirusa, programu lub kodu zakłócającego pracę programu, całego komputera, sieci, niezależnie od
przyczyny ich pojawienia się, w tym związanego z Internetem lub korzystaniem z Internetu.
2. Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte utracone korzyści, utrata wartości rynkowej, utrata rynku,
zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe wskutek opóźnienia lub niewypełnienia
zobowiązań, utrata kontraktów, rabatów lub licencji, oraz kary umowne, kary pieniężne, grzywny sądowe i
administracyjne, podatki, należności publicznoprawne, opłaty manipulacyjne, odszkodowania o charakterze karnym,
koszty procesów, koszty administracyjne, koszty najmu/użycia przedmiotów zastępczych, szkody pośrednie.
3. Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody:
a) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub
dostawca,
b) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi
Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź usterkach wiedział
Ubezpieczyciel,
c) powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi
przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów,

d) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami
technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeżeli obowiązek przechowywania zgodnie z
wymaganiami technicznymi lub przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych należał do
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania, chyba że
niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,
e) spowodowane zagubieniem lub kradzieżą; z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku kradzieży z
włamaniem i rabunku,
f) powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania ubezpieczonego
sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, przeglądem, naprawą),
g) którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu,
h) spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny,
jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje
temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić
niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę
swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych
(odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,
i)
spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym przez pośrednie działanie wyładowań
elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych, jeżeli sprzęt ten nie został wyposażony w urządzenia
zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych.
4. Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki pracy ulegają
szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, takich jak: tonery, wywoływacze,
odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju,
nośniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze
oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal udarowowstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.:
wiertła, frezy.
5. O ile nie umówiono się inaczej odpowiedzialność Ubezpieczyciela za lampy (np.: kineskopy, rentgenowskie,
laserowe) i nośniki obrazu (np. bębny selenowe), ograniczona jest do szkód spowodowanych działaniem ognia,
wody i kradzieży z włamaniem oraz rabunku.
Prosimy również o zgodę na włączenie w odniesieniu do w/w sprzętu elektronicznego poniżej wymienionych
klauzul przy założeniu, że wśród ubezpieczane sprzętu występuje taki, którego mogą dotyczyć:
Klauzula 126
Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego
rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej
konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp., są materiałami
pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 4 OWU sprzętu elektronicznego.
Koszty ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim
związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie.
Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe
oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim
związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te
koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.
Klauzula 135
Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w
urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami:
- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania
urządzenia w należytym stanie,
– przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód
endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
– przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania
dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Klauzula 120
Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód
odpowiedzialność
Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń
fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku
odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie
zmniejszona
o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy
technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Klauzula 121/1
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp
zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:
- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku,
odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części
ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa
będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia
podanym w pkt a) - Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem
podanym w pkt b).
Tabela nr 1
a) Oznaczenie lamp
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Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u
poprzednich posiadaczy.

b)W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii
komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z
następującym schematem:
i. P
x
100
ii. PG x X x Y
gdzie:
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej 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 udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy
eksploatacji,
X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego
rodzaju:
b)nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
a) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu
gwarancji współczynnik 0,75;
b) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:
c) Y = współczynnik likwidacyjny
d) lampy rentgenowskie współczynnik 2
e) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki
udzielonej gwarancji.
Odpowiedź na pytanie 11.
Zamawiające nie wyraża zgody ani na zmianę tego zapisu, ani na wprowadzenie zaproponowanych zapisów.
Pytanie 12
Czy Zamawiający posiada aktualne przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej, wentylacyjnej, sprzętu ppoż, hydrantów i czy protokoły z przeglądów wskazują na jakiekolwiek nieprawidłowości?
Odpowiedź na pytanie 12
Zamawiający posiada aktualne przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej, wentylacyjnej, sprzętu p-poż,
hydrantów , a protokoły z przeglądów nie wskazują na nieprawidłowości.
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 prosimy o informację, czy Zamawiający
wyraża zgodę wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli reprezentantów.
Odpowiedź na pytanie 13.
Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 14
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 14.
Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 15
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 15.
Mienie niskocenne ubezpieczanę jest w systemie na pierwsze ryzyko wg wartości ewidencyjnej brutto. Zamawiające nie
wyraża zgody na zmianę tego zapisu.

Pytanie 16
Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla mienia od
wszystkich ryzyk?
Odpowiedź na pytanie 16.
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 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 17.
Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. Jednocześnie zwracamy uwagę, że we wskazanej klauzuli
znajduje się zapis, ze odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia danego urządzenia.
Pytanie 18
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 18.
Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 19
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 19.
Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 20.
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 do 7 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 20
Wykaz sprzętu elektronicznego z wartościami znajduje się w załączniku nr 8. Zamawiające nie wyraża zgody na
zmianę tego zapisu.
Pytanie 21
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 21.
Zamawiający zamieścił osobno załącznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa instalacji elektrycznej.
Pytanie 22

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 22.
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 23
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 na dopisanie do pkt.
ubezpieczenia szkód powstałych w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób zatrudnionych z
podlimitem odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia :
o ile pojazdy pracowników pozostawione były w przeznaczonym do tego miejscu
Odpowiedź na pytanie 23.
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 24
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 24.
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 25
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
- czy odpowiedzialność z tytułu niniejszego rozszerzenia ma być z prawem do regresu
Odpowiedź na pytanie 25.
- procentowy udział podwykonawców w pracach, usługach danego rodzaju wynosi: 80%
- są to podwykonawcy stali i zmienni;
- ubezpieczony korzysta z procedur doboru podwykonawców – procedura przetargowa
- ubezpieczony wymaga od podwykonawców posiadania polis OC
- odpowiedzialność z tytułu niniejszego rozszerzenia ma być z prawem do regresu
Pytanie 26
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w Załączniku nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia –
warunki ubezpieczenia zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie poniższego zapisu:
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, jeżeli wskaźnik
szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości
będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego
okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy
Odpowiedź na pytanie 26.
Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8.
Pytanie 27
W odniesieniu do realizowanej przez Zamawiającego działalności prosimy o następujące informacje dodatkowe:
- liczba udzielonych porad w roku 2013,
- liczba przyjętych pacjentów za rok 2013 w podziale na hospitalizację i porady ambulatoryjne.
Odpowiedź na pytanie 27
Dodatkowe informacje w odniesieniu do realizowanej przez Zamawiającego działalności:
- liczba udzielonych porad w roku 2013: 30245
- liczba przyjętych pacjentów za rok 2013 w podziale na hospitalizację i porady ambulatoryjne:

- hospitalizacja 2267
- ambulatorium 30245
Pytanie 28
W odniesieniu do § 4 Załącznika nr 7 do SIWZ – WZÓR UMOWY zwracamy się z prośbą o wykreślenie pkt. 6 w/w
paragrafu
Odpowiedź na pytanie 28.
Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu.
Pytanie 29
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu złożenia oferty z 12.08.2014 r. na 18.08.2014 r.

Zamawiający zmienił termin składania ofert na 18.08.2014 godz. 11:00.
W związku z tym zmianie ulegają odpowiednie zapisy sekcji XII i XIII
XII. FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście w zaklejonej,
nienaruszonej kopercie / opakowaniu / oznakowanej w następujący sposób:
„Oferta na: Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla
Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy”
– znak sprawy: 4/2014/PCM
NIE OTWIERAĆ przed dniem: 18.08.2014 r. godz. 11:30”
Uwaga!: Koperta powinna być oznaczona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, by umożliwić
zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie!

XIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: sekretariat PCM Sp. z o.o, (budynek administracji)
do dnia 18.08.2014 r. do godz. 11:00 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00).
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2014 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego pokój prezesa
(budynek administracji).

Pytanie 30.
Proszę o podział ( kwotowy lub procentowy) sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych
oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na poszczególne lokalizacje.
Odpowiedź na pytanie 30.
Podział procentowy sum ubezpieczenia wg lokalizacji:
1) 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104 – szpital – wszystkie budynki – prawie 100%
pozostałego mienia
Gabinety medycyny szkolnej:
2) 98-400 Wieruszów, ul. Mikołaja Kopernika 2A
3) 98-400 Wieruszów, ul. Teklinowska 27
4) 98-400 Wieruszów, ul. Szkolna 1-3
W gabinetach są jedynie: sprzęt oszacowany na 6800,00
5) Ratownictwo medyczne (zespół ratownictwa „P”) 98-420 Sokolniki, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Są jedynie: - sprzęt ujety tylko w ewidencji ilościowej bez wartości
Pytanie 31
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu złożenia oferty na 14.08.2014 r.

Odpowiedź na pytanie 31
Odpowiedź znajduje się w odpowiedzi na pytanie 29.

