
Śrem, dnia 26.11.2014r.

Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14

Udzielenie odpowiedzi
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907
z późn. zm.), do zamawiającego zostały wniesione w terminie nie później niż do końca

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu
prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na
„ubezpieczenie dla Szpitala w Śremie Sp. z o. o.

Pytanie nr 1:
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.12.2014r.
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża zgody na zmianę terminu składania  ofert  na 02.12.2014.  Termin 
składania ofert został zmieniony na 01.12.2014 do godz. 12:45
 

Pytanie nr 2:
Prosimy o  wprowadzenie  limitu  w wysokości  100 000zł  dla  szkód  powstałych  w następstwie  uderzenia 
pojazdu oraz uderzenia pojazdu własnego
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie nr 3
Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000zł dla szkód powstałych w następstwie upadku drzew, 
budynków, budowli
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie nr 4
Prosimy o opis zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przekazał w SIWZ wszystkie, które dostępne mu są na chwilę 
obecną.

Pytanie nr 5
Czy  przedmiotem  ubezpieczenia  mienia  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych  jest  elektroniczny  sprzęt 
medyczny? Jeśli tak, prosimy o jego wykaz z podaniem wartości jednostkowych każdego przedmiotu
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych jest elektroniczny sprzęt medyczny . Zamawiający przekazał w SIWZ wszystkie informacje, które 



dostępne mu są na chwile obecną

Pytanie nr 6
Czy  sprzęt  elektroniczny  medyczny  znajduje  się  w pomieszczeniach  poniżej  poziomu gruntu.  Prosimy  o 
wskazanie tego sprzętu wraz z podaniem jego wartości
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny medyczny znajduje się w pomieszczeniach 
poniżej poziomu gruntu.   Zamawiający nie dysponuje odrębnym wykazem tego sprzętu, m.in. ze względu , 
iż taki sprzęt może być użytkowany w pomieszczeniach zarówno powyżej, jak i poniżej gruntu.

Pytanie nr 7
Czy sprzęt medyczny elektroniczny jest serwisowany przez profesjonalną firmę  świadczącą tego typu usługi? 
Czy Zamawiający na podpisana umowę z serwisantem sprzętu medycznego? czy każde z urządzeń posiada 
ważny przegląd techniczny ? 
Odpowiedź: Tak posiadamy umowę na konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego.
Każde z urządzeń posiada ważny przegląd techniczny.

Pytanie nr 8
Prosimy o wykaz szkód z podaniem daty, przyczyny , wielkości wypłaconych odszkodowań i rezerw na szkody 
będące w likwidacji w okresie od 01.01.2011r. do 10.11.2014r.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w SIWZ zostały zamieszczone w/w informacje na temat 
odszkodowań. Nie ujęto roku 2011, ponieważ Zamawiający rozpoczął działalność w roku 2012. 

Pytanie nr 9
Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji i/lub przeznaczone  do rozbiórki w 
najbliższych dwóch latach. Jeżeli tak , proszę o ich wskazanie i podanie przybliżonego terminu wykonania 
tych prac. Jak zabezpieczone są te obiekty?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 10
Czy w najbliższych dwóch latach planowane są remonty, modernizacje obiektów? jeżeli tak , co będą 
obejmować, jaka będzie szacunkowa wartość prac, kiedy będą mieć miejsce?
Odpowiedź: Nie planujemy, ale nie wykluczamy. 

Pytanie nr 11
Prosimy o udostępnię planu sytuacyjnego rozmieszczenia budynków. Które budynki są ze sobą połączone, 
między którymi budynkami odległości są mniejsze niż 20 m.
Odpowiedź:
BLOK C – BUDYNEK PRZYCHODNI SZPITALA ( KAMERY NA ZEWN. PRZY WEJŚCIACH) 
BLOK A i B – BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA (KAMERY HOL PARTER)
NIEUŻYTKOWANA KOTŁOWNIA – BUDYNEK MAGAZYNOWY DOSTAW INWESTORSKICH
PRZY BLOKU A i B BUDYNEK KUCHNI I PRALNI 
Pozostałe  budynki  to:  stacja  transform  i  agregatów,  centralnej  tlenowni,  prosektorium  i  kostnicy, 
agregatorni,  garażowy 4 stanowiskowy i  garażowy 6 stanowiskowy,  portiernia  szpitala,  budynek zakaźny  
przychodnia.



  

Pytanie nr 12
Prosimy o wskazanie budynku/ kompleksu budynków wraz z wyposażeniem (środkami trwałymi) o 
najwyższej wartości? Czy obiekt/ obiekty te są połączony z innymi obiektami ? prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Blok A – budynkiem o najwyższej wartosci. Budynek połączony z Blokiem B i C oraz 
kotłownią gazową.



Pytanie nr 13
Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000zł dla Klauzula allbroker 111 - Remontowa 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie nr 14  
Prosimy o doprecyzowanie czasu przerwy do dostawienie energii elektrycznej dla  Klauzula allbroker 121A – 
Lodówki ZOZ
Odpowiedź: Zamawiający odmawia doprecyzowania czasu przerwy do dostawienie energii elektrycznej dla 
Klauzula allbroker 121A – Lodówki ZOZ

Pytanie nr 15
Czy sprzętu medyczny elektroniczny znajdujący się w karetkach pogotowia jest przedmiotem ubezpieczenia – 
prosimy o jego wykaz z podaniem jednostkowych wartości każdego urządzenia
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt medyczny elektroniczny w karetkach nie jest przedmiotem 
ubezpieczenia.

Pytanie nr 16
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: Tak  

Pytanie nr 17
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są 
regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym 
protokołami
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem przyczyny
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 18
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z 
obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem przyczyny
Odpowiedź: Tak, w trakcie realizacji.

Pytanie nr 19
Prosimy o podanie szkodowości za okres pięciu lat. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w SIWZ zostały zamieszczone informacje na temat szkodowości za 
okres od 2012 r., ponieważ w tym roku Zamawiający rozpoczął działalność.

Pytanie nr 20
W odniesieniu do klauzuli kradzieży zwykłej prosimy o dopisanie : „Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod 
warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 
takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
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
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia określony w SIWZ nie uległ zasadniczej 
zmianie w stosunku do lat 2012 -2014.

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, 
prosimy o wskazanie różnic
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak.



c) 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:  Zamawiający informuje, że zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń określony 
w SIWZ nie uległ zasadniczej zmianie w stosunku do poprzednich lat.

d)  jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od 
ognia  i  innych  zdarzeń  losowych,  od  kradzieży z  włamaniem  i  rabunku,  sprzętu  elektronicznego  oraz 
odpowiedzialności cywilnej
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje,  że  w  franszyzy  i  udziały  własne  określone  w  SIWZ  nie  uległy 
zasadniczej zmianie w stosunku do poprzednich lat.

Pytanie nr 22
Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 
20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia. 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości 
poniesionych strat
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje informacjami na temat powodzi oraz lokalnych podtopień w 
okresie ostatnich 20 lat. Zamawiający informuje, że od momentu rozpoczęcia działalności przez 
Zamawiającego takie szkody nie miały miejsca. 

Pytanie nr 23
Prosimy o zmianę sposobu płatności z dwunastu rat na cztery
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24
Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 28-11-2014r.
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert na 01-12-2014 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25
W odniesieniu do Przedmiotu ubezpieczenia (Maszyny, aparaty, urządzenia wyposażenie)  S.U 5 825 333,81 
zł str. 18 SIWZ proszę o udostępnienie wykazu elektronicznego sprzętu medycznego zgłoszonego do 
ubezpieczenia w ramach wskazanej grupy mienia. P
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dysponuje odrębnym wykazem.

Pytanie nr 26
W odniesieniu do powyższego prosimy również o podanie 20 najdroższych urządzeń w razie gdyby 
udostępnienie powyższego wykazu okazało się niemożliwe. 
Odpowiedź: RTG -3 szt, KT – 2 szt, Sterylizatory parowe – 2 szt, Sterylizator gazowy – 1 szt, USG – 11 szt,
RTG rzyłóżkowy – 1 szt, zestaw diagnostyczno operacyny z torem wizyjnym – 3 szt.  
                    

Pytanie nr 27
W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia Maszyny, aparaty, urządzenia i wyposażenie S.U 11 240 132,49 
str. 18 SIWZ prosimy o podanie wykazu elektronicznego sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia 
w ramach wskazanej grupy mienia. W przypadku braku możliwości udostępnienia powyższego wykazu 
prosimy o udostępnienie 20 najdroższych urządzeń. 
Odpowiedź: RTG -3 szt, KT – 2 szt, Sterylizatory parowe – 2 szt, Sterylizator gazowy – 1 szt, USG – 11 szt,
RTG rzyłóżkowy – 1 szt, zestaw diagnostyczno operacyny z torem wizyjnym – 3 szt. 

Pytanie nr 28
Prosimy o przedstawienie  wykazu budynków z podaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw 
kradzieżowych oraz podanie konstrukcji ścian i dachu każdego z budynków ( materiały z jakich wykonano 
ściany, pokrycia dachowe i stan techniczny) 
Odpowiedź: 
budynek przychodni szpitala – kamery na zewn. przy wejściach.
budynek magazynowy dostaw inwestorskich
budynek główny szpitala -  kamery hol parter
budynek kuchni i pralni -  kamery na zewn.



budynek stacji transform i agregatów
budynek centralnej tlenowni – kamery , system dźwiekowy antywłamaniowy
budynek prosektorium i kostnicy – kamery, system dźwiękowy antywłamaniowy
budynek agregatorni
budynek garażowy 4 stanowiskowy
budynek garażowy 6 stanowiskowy
budynek portierni szpitala
budynek zakaźny – przychodnia
Drzwi automatyczne elektryczne i blokada na klucz- budynek główny szpitala i przychodni szpitala.
Drzwi zamykane na klucz – pozostałe.
Drzwi garażowe – zamykane na kłódkę.  
Budynek centralnej tlenowni – drzwi zamykane na kłódki.
Krata, klucz i kłódka – budynek magazynowy dostaw inwestorskich.

Płyta kanałowa, cegły grubość 38 cm nośne.
Dach kryty – papa. Budynki A, B i C docieplone styropianem- grubosć 10 cm. 

Pytanie nr 29
W odniesieniu do informacji o szkodowości  prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona 
szkodowość oraz jaki okres obejmuje podana szkodowość z dokładnością do miesięcy.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została przygotowana na dzień 13.11.2014 r. i że 
obejmuje ona okres od stycznia 2012 r.

Pytanie nr 30
W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o akceptację w następującym brzmieniu: „Z zachowaniem 
pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  i  innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
Ubezpieczyciel  nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa 
wyłącznie  przez  Ubezpieczającego  i/lub  Ubezpieczonego,  przy  czym  za  Ubezpieczającego  i/lub 
Ubezpieczonego uważa się:
-  w  przedsiębiorstwach  państwowych  i  komunalnych:  dyrektora,  jego  zastępców,  zarządców  oraz 
pełnomocników,
-  w  spółkach  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  i  akcyjnych:  członków  zarządu,  prokurentów  oraz 
pełnomocników,
- w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz 
pełnomocników,
- w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, 
prokurentów oraz pełnomocników,
- w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników,
- w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników,
-  w  spółdzielniach,  fundacjach,  stowarzyszeniach  i  wspólnotach:  członków  zarządu,  prokurentów  oraz 
pełnomocników,
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – te osoby oraz pełnomocników;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31
W odniesieniu do klauzuli szkód przepięciowych prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na 
200 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32
W odniesieniu do klauzuli dewastacji prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na 50 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33
W związku z brakiem informacji o zabezpieczeniach przeciw kradzieżowych prosimy o wyłączenie z zakresu 
ubezpieczenia klauzuli zabezpieczeń przeciw kradzieżowych
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 34
Prosimy o udzielenie informacji na temat wieku sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w 
ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przekazał w SIWZ wszystkie informacje w powyższym zakresie, 
które dostępne mu są na chwilę obecną.

Pytanie nr 35
Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej na temat ilości, miejsca i sposobu składowania materiałów 
łatwopalnych 
Odpowiedź: Nie ma takiego składu.

Klauzule fakultatywne:

Pytanie nr 36
W odniesieniu do klauzuli składowania prosimy o rozszerzenie o następujący zapis: 
„W przypadku szkód powstałych w wyniku zalania Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za mienie 
składowane bezpośrednio na podłodze pod warunkiem, że sposób składowania mienia bezpośrednio na 
podłodze był uzasadniony specyfiką lub właściwościami tego mienia.”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 37
W odniesieniu do powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 80 000,00 zł 
lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Pytanie nr 38
W odniesieniu do kradzieży zwykłej prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na 5 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39
W odniesieniu do klauzuli strajków, rozruchów i zamieszek społecznych prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 1 000 000,00 zł.

Pytanie nr 40
W odniesieniu do klauzuli składowania prosimy o wskazanie mienia składowanego bezpośrednio na podłodze 
w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie wskazać dokładnie w/w mienia. Może nim być wszelkie mienie 
ruchome ujęte w SIWZ. 

Pytanie nr 41
W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony na 
warunkach klauzuli wyłączone są szkody: 
- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego 
uzyskanie pozwolenia na budowę
- powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 42
W odniesieniu  do  klauzuli  katastrofy  budowlanej  prosimy  o  udzielenie  informacji  czy  do  ubezpieczenia 
zgłoszono budynki przeznaczone do rozbiórki. W razie odpowiedzi twierdzącej prosimy o informacje na temat 
sumy ubezpieczenia budynku oraz mienia w nim się znajdującego oraz ograniczenie zakresu ochrony do 
flexa. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zgłoszono budynków przeznaczonych do 
rozbiórki.

Pytanie nr 43



W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności na 
10 000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 10.000.000,00 zł

Pytanie nr 44
W odniesieniu do klauzuli robot budowlanych prosimy o udzielenie informacji na temat planowanych w 
okresie ubezpieczenia prac na które jest wymagane pozwolenie na budowę wraz z informacją o ich okresie 
oraz wartości.
Odpowiedź:  Nie planujemy, ale nie wykluczamy.

Pytanie nr 45
Klauzula kosztów dodatkowych – W związku z koniecznością pokrywania kosztów ponad sumę ubezpieczenia 
prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie ze skorygowanym SIWZ dodatkowy limit na kl.kosztów 
dodatkowych wynosi 100 000 zł.

Pytanie nr 46
W odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych odtworzenia dokumetacji prosimy o potwierdzenie, że 
ochrona obejmuje wyłącznie koszty utraconej lub zniszczonej wskutek zdarzenia objętego zakresem ochrony
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 47
W odniesieniu do klauzuli budynki wyłączone z eksploatacji prosimy o  wskazanie budynków wyłączonych z 
eksploatacji (nieużytkowanych) lub których wyłącznie z eksploatacji jest planowane w okresie ubezpieczenia 
wraz z określeniem sumy ubezpieczenia budynku i mienia w nim się znajdującego. Prosimy o podanie 
przyczyny wyłączenia z eksploatacji oraz w jaki sposób mienie będzie zabezpieczone na czas nieużytkowania 
i zawnioskować o ograniczenie zakresu ochrony dla budynków nieuzytkowanych do FLEXA
Odpowiedź:  Szpital nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie nr 48
W odniesieniu do klauzuli ewakuacji prosimy o rozszerzenie o zapis: „Koszty ewakuacji objęte są ochroną 
wyłącznie w przypadku, gdy przeprowadzenie ewakuacji zostało zlecone przez służby porządkowe takie jak: 
Policja, Straż Pożarna lub Straż Miejska a ewakuacja odbywała się pod dozorem ww. służb”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49
W odniesieniu do klauzuli uproszczonej likwidacji szkód: prosimy o rozszerzenie o zapis: „Ubezpieczający 
przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania 
tj.
a) wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,
b) dokładny opis zdarzenia ewentualnie zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące stan mienia 
bezpośrednio po szkodzie,
c) kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za 
zgodność z oryginałem), ocenę serwisu,
d) kopie  faktur  dokumentujących  wszelkie  pozostałe  koszty  poniesione  w  związku  ze  zdarzeniem 
(potwierdzone za zgodność z oryginałem),
e) kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan 
środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
f) w przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,
g) w przypadku zalania – protokół spisany z najemcą / wynajmującym;

w przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo:
a) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję,
b) informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,
c) kopię dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony 
dozorujących  obiekt  w  dniu  powstania  szkody,  protokołu  spisanego  z  przedstawicielem  agencji  lub 
administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu – jeśli obiekt jest chroniony 
przez agencję, 



d) kopię  umowy  dot.  instalacji  i  konserwacji  systemu  alarmowego,  wydruk  z  systemu  alarmowego, 
protokołu z ostatniego przeglądu systemu – jeśli obiekt posiada system alarmowy.
Wraz  z  ww. dokumentacją  Ubezpieczający  przekaże  numer  konta,  na które  powinno zostać  przekazane 
odszkodowanie.
W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia 
okoliczności  powstania  szkody  bądź  jej  wartości  Ubezpieczyciel  w  ciągu  7  dni  od  dnia  otrzymania 
dokumentacji zwróci się do Ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu składania ofert z dnia 27-11-2014r na dzień 02-12-2014r.
Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert  na 02.12.2014. Termin 
składania ofert został zmieniony na 01.12.2014 do godz. 12:45

Pytanie nr 51
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści Klauzuli reprezentantów na:

Klauzula reprezentantów (dot. ubezpieczenia OC):
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników lub 
podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem.
 2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie przez podmioty inne, niż wskazane w 
ust. 1 powyżej oraz wyrządzone umyślnie  przez pracowników lub podwykonawców, jeżeli są oni członkami 
zarządu lub prokurentami ubezpieczającego (ubezpieczonego).
 3.  Z  dniem  wypłaty  odszkodowania  przechodzi  na  Ubezpieczyciela  przysługujące  osobie  objętej 
ubezpieczeniem  roszczenie  do  podwykonawcy  odpowiedzialnego  za  szkodę,  do  wysokości  wypłaconego 
odszkodowania.
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  treści  klauzuli  reprezentantów  w 
ubezpieczeniu dobrowolnym OC zgodnie z treścią powyżej. 

Pytanie nr 52
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści Klauzuli prolongaty na:

Klauzuli prolongaty
a. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w umowie jako początek 
okresu  ubezpieczenia,  pod  warunkiem, że  składka  lub  jej  pierwsza  rata  zostanie  zapłacona w terminie  
wskazanym w umowie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień pkt. b i c. 
b. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej 
raty, a składka nie zostanie zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym i  żądać  zapłaty  składki  za  okres,  przez  który  udzielała  ochrony  ubezpieczeniowej.  W 
przypadku  braku  wypowiedzenia  umowa  wygasa  z  końcem  okresu,  na  który  przypadała  niezapłacona 
składka. 
c.  Niezapłacenie  kolejnej  raty  składki  w podanej  przez  Ubezpieczyciela  wysokości  i  terminie,  powoduje 
ustanie  odpowiedzialności  Ubezpieczyciela  tylko  wtedy,  gdy  po  upływie  terminu  na  zapłatę  raty  składki 
Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od 
doręczenia wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści  klauzuli  prolongaty zgodnie z 
treścią powyżej.

Pytanie nr 53
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści Klauzuli składowania na:

Klauzula składowania:
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych  warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w 
wyniku  zalania  od  podłoża,  Ubezpieczyciel  ponosi  odpowiedzialność  także  za  mienie  składowane 
bezpośrednio  na  podłodze.  Klauzula  ma  zastosowanie  wyłącznie  w  odniesieniu  do  mienia,  którego 
składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.



Pytanie nr 54
Prosimy o wprowadzenie limitu dla Klauzuli strajków, rozruchów i zamieszek społecznych – proponujemy 
1.000.000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 55
Prosimy o wprowadzenie limitu dla Klauzuli katastrofy budowlanej – proponujemy 10.000.000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000.000,00 zł

Pytanie nr 56
Prosimy o zgodę na zastosowanie zwrotów zgodnych z OWU OC działalności,  czyli: „szkody w mieniu” i 
„szkody na osobie” zamiast „szkody rzeczowe” i „szkody osobowe”.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zwrotów  „szkody w mieniu” i 
„szkody na osobie” zamiast „szkody rzeczowe” i „szkody osobowe”.

Pytanie nr 57
Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak, prosimy o 
podanie ich wartości ? Czy do ubezpieczenia zgłoszono budynki będące pustostanami lub budynki wyłączone 
z użytkowania?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 58
Czy  Zamawiający  planuje  w  czasie  trwania  umowy  ubezpieczenia  wyłączyć  z  eksploatacji  jakiekolwiek 
budynki? Jeśli tak,  prosimy podać które i o jakiej wartości.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 59
Prosimy  o  zgodę  na  wprowadzenie  poniższej  klauzuli  dotyczącej  ubezpieczenia  mienia  wyłączonego  z 
eksploatacji 

Klauzula  rozszerzenia  zakresu  ochrony  ubezpieczeniowej  o  szkody  powstałe  w  mieniu 
znajdującym się w obiektach wyłączonych z eksploatacji
Strony uzgodniły, że z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia mienia, innych klauzul lub załączników do umowy ubezpieczenia, zakres udzielonej 
ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w budynku wyłączonym z eksploatacji 
przez okres dłuższy niż 30 dni (nie dotyczy przerw konserwacyjnych, technologicznych lub wynikających z 
planu pracy), o ile na czas wyłączenia z eksploatacji:
1)  wszelkie  maszyny  i  urządzenia  pozostają  odłączone  od  źródeł  zasilania  oraz  są  oczyszczone  i  
zakonserwowane
2) obiekt jest częściowo ogrodzony, monitorowany oraz oświetlony w porze nocnej;
3) sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 60
Klauzula  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  –  prosimy  o  wprowadzenie  zapisu,  że  „Podane  w  SIWZ 
zabezpieczenia przeciwpożarowe uznaje się za spełniające wymogi owu, o ile spełniają one jednocześnie 
wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z tym, że nie zostały dokonane istotne modyfikacje specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego

www.szpitalwsremie.pl


