
Śrem, dnia 24.11.2014r.

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.”

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kra-

dzieży z włamaniem i rabunku.

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone

protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź:

Tak są aktualne.

Pytanie 2:

Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia,

zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych

dokumentów względnie słowne opisane wraz z podanie adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych

działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podob-

nym charakterze.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że z dokumentacją techniczną obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia można 

zapoznać się w siedzibie spółki .

Pytanie 3: 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z

obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag oraz że są

sprawne; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających

powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:



Tak w trakcie realizacji.

Pytanie 4:

Wnosimy o włączenie do kl. przepięć zastrzeżenia, że klauzula odnosi się do urządzeń chronionych

urządzeniami przeciwprzepięciowymi.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5:

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje,

budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzo-

na działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji no-

śnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź:

Inwestycja w trakcie, przewidywany koniec w połowie grudnia 2014 r. 

Inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub kon-

strukcji dachu.

Na odcinku remontowym nie ma prowadzonej działalności.,

Pytanie 6:

Prosimy o informację, czy w latach 1997 do 2014 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopieniowe? Je-

śli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez

zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne

obniżenie ryzyka powodziowego.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że rozpoczął działalność w 2012 r. W latach 2012 do 2014 nie wystąpiły szko-

dy powodziowe lub podtopieniowe.

Pytanie 7:

Prosimy  o  ustalenie  limitu  dla  ryzyka  strajków,  rozruchów  i  zamieszek  społecznych  w  wysokości 

500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8:

Prosimy o doprecyzowanie treści kl. Reprezentantów zgodnie z poniższym.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia,  

w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,  

że Wykonawca nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie  lub wskutek rażącego niedbalstwa 

przez Ubezpieczającego, przy czym za Ubezpieczającego uważa się:

- Członków Zarządu Spółki

- Prokurentów



Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Prosimy o ustalenie limitu dla klauzuli remontowej w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10:

Prosimy o ustalenie limitu dla kl. kosztów dodatkowych w wysokości 500.000 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ limit na kl.kosztów dodatkowych wynosi 100 000 zł. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia oferty z wyższym limitem.  

Pytanie 11:

Wnosimy o obniżenie limitu dla klauzuli kradzieży zwykłej z 10.000 PLN do 5.000 PLN.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie 12:

Prosimy o odpowiedź czy istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klau-

zuli IT o treści:

„W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które

rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczowa nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych 

lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych 

przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególno-

ści wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich

pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie

straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności,

użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z

utrata zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty

wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłą-

czeń  z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień  i wyłączeń 

zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochro-

ną.”



Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie  że : Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację  ubezpie-

czonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Tak posiadamy umowę na  konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie :

Że ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed

wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu

elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne

urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu

elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekazał w SIWZ wszystkie informacje, które dostępne mu są na chwile 

obecną   

Pytanie 15:

Wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność po-

nosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy gwarancji/ rękojmi.

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16:

Prosimy o podanie roku produkcji dla sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przekazał w SIWZ wszystkie informacje, które dostępne mu są na chwile 

obecną . 

Pytanie 17:

Wnosimy o wykreślenie zapisu:

“Wypłacane należne odszkodowanie jest automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich ele-

mentów

zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, wszelkich instalacji, systemów monitoringu, innych



zabezpieczeń antykradzieżowych itp.)”

Odpowiedź:

 Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18:

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. 

kosztów w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.

W odniesieniu do wszystkich ryzyk:

Pytanie 19:

Wnosimy o wskazanie wszystkich lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ubezpieczana jest wyłącznie jedna – wskazana w SIWZ – lokalizacja.

Pytanie 20:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do

ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21

Prosimy o informację na jaki dzień została przygotowana szkodowość Klienta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szkodowość z tytułu ubezpieczeń majątkowych została przygotowana na 

dzień 13.11.2014 r.

Pytanie 22:

Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpiecze-

niu mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku sprzętu

elektronicznego był taki sam jak wnioskowany na lata 2015-2016, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie

mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klau-

zul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia na lata 2015-2016 nie uległ zasadniczej 

zmianie w stosunku do ostatnich lat.  

Pytanie 23:



Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identycz-

ny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W 

przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem 

nie odbiega znacząco od przedmiotu objętego ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez 

Zamawiającego. Z istotniejszych zmian wprowadzonych w ostatnich dwóch latach należy wymienić: 

objęcie ochroną ubezpieczeniową ogrodzenia lądowiska oraz zwiększenie liczby ubezpieczonych urzą-

dzeń elektronicznych.

Pytanie 24:

Prosimy o wskazanie wysokości franszyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostat-

nich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z

włamaniem oraz sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: : 

Zamawiający informuje, że wnioskowane franszyzy w ubezpieczeniu na lata 2015-2016 nie uległy za-

sadniczej zmianie w stosunku do ostatnich lat.

Pytanie 25:

Prosimy o informację czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w

dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpie-

czenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotych-

czasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wg jego wiedzy nie wystąpiły żadne szkody tego rodzaju.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie,  że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej  SIWZ zastosowania mają 

przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują  prze-

słanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność  Ubezpieczyciela, to mają  one zastosowanie, 

chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27:

Prosimy o potwierdzenie, że sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności określone są na jedno i

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28:

Prosimy o informację, czy limity podane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla wskazanych w nich

ryzyk.

Odpowiedź: 



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


