Zielona Góra, 31.03.2016

INFORMACJA nr 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2015, poz. 2164 ze zm.) na usługę ubezpieczenia mienia, oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z
o.o. ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 62906 - 2016 z dn. 21.03.2016 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że od wykonawców wpłynęły
zapytania poniższej treści, w związku z czym udziela się wyjaśnień zgodnie z poniższym i jednocześnie modyfikuje SIWZ.
Pyt. 1
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 06.04.2016r.
Odp. na pyt. Nr 1
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 06.04.2016 godzina pozostaje b/z.
Pyt. 2
Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:
Klauzula Wypowiedzenia do Umowy Generalnej zawartej na okres 3 lat
I. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż
każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego
dokonać wyłącznie z ważnych powodów.
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone
sytuacje:
1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy
czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował
popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub
utrudnia jej przeprowadzenie,
4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony
jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń
pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy 30%, gdzie przez składkę zarobioną
rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość,
5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów
lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.
Odp. na pyt. Nr 2:
Zamawiający akceptuje następującą treść klauzuli Wypowiedzenia do Umowy Generalnej zawartej na okres 3 lat
I. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż
każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego
dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone
sytuacje:
1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy
czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował
popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub
utrudnia jej przeprowadzenie,
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Pyt. 1
Prosimy o potwierdzenie iż od roku 1997 nie wystąpiły szkody powodziowe.
Odp. na pyt. Nr 1
Zamawiający potwierdza iż od 1997 nie wystąpiły szkody powodziowe.
Pyt. 2
2. Prosimy o oświadczenie, Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów
prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
Odp. na pyt. Nr 2
Zamawiający wyjaśnia iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany
obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem USTALEŃ
CZYNNOŚCI KONTROLNO – ROZPOZNAWCZYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Z DNIA 07.03.2016 R.
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ, A MIANOWICIE ŻE:
„Do dnia kontroli nie obudowano klatek schodowych oraz nie wyposażono ich w urządzenia służące do usuwania dymu
lub zapobiegające zadymieniu”
„Do dnia kontroli nie dostosowano długości dojść w budynku”
Pyt. 3
Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w
szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
Odp. na pyt. Nr 3
TAK
Pyt. 4
Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243
poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
Odp. na pyt. Nr 4
TAK
Pyt. 5
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu
technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z
dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy
okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
Odp. na pyt. Nr 5
TAK
Pyt. 6
Czy Zamawiający akceptuje limit w ramach sumy ubezpieczenia na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z
kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku w wysokości 10% wartości szkody maksymalnie
1.000.000,00 PLN ?
Odp. na pyt. Nr 2
Zamawiający nie akceptuje powyższego.
Pyt. 7
Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane ?
W przypadku zgłoszenia takich budynków prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający akceptuje klauzulę dla budynków
nieużytkowanych :
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji są objęte
ochroną ubezpieczeniową w zakresie przewidzianym umową ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający:
• zapewni regularny dozór tychże obiektów w okresach nie rzadszych niż 7 dni;
• prowadzi i będzie uzupełniał na bieżąco książki obiektów budowlanych;
• podejmie działania zmierzające do ich zachowania w należytym stanie technicznym (regularna konserwacja i
przeglądy budynków/obiektów i ich instalacji, wykonywanie remontów i napraw bieżących);
• zapewni sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
• ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji, z przeznaczeniem do
rozbiórki/wyburzenia
Odp. na pyt. Nr 7
Zamawiający wyjaśnia iż mieszkanie Kęszyca Leśna jest przeznaczone dla pracowników przyjezdnych i w chwili obecnej
nie jest wynajmowane.
Pyt. 8
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia dla środków obrotowych składowanych
bezpośrednio na ziemi ?
Odp. na pyt. Nr 8
Zamawiający akceptuje powyższe.
Pyt. 9
Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie urządzenia elektroniczne
przeciwprzepięciowe ?
Odp. na pyt. Nr 9
Zamawiający informuje iż nie wszystkie urządzenia elektroniczne
przeciwprzepięciowe.
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Pyt. 10
Czy Zamawiający akceptuje następującą treść klauzuli ubezpieczenia szyb:
KLAUZULA PZU Nr 12 KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia
(rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich
posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.
Ubezpieczenie nie obejmuje:
− szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
− szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego
rodzaju instalacji,
− szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,

szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem
w miejscu przeznaczenia,
− szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Ponadto PZU SA nie odpowiada za szkody:
- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.
Limit odpowiedzialności: 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odp. na pyt. Nr 10
Zamawiający akceptuje następującą treść klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych
KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka
stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane ( w tym kolektory słoneczne) należące do Ubezpieczonego lub
Ubezpieczającego lub będące w ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń
użytkowych.
Ubezpieczenie nie obejmuje:
− szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
− szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
− szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem
w miejscu przeznaczenia,
− szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.
Limit odpowiedzialności: 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.
−

Pyt. 11
Czy Zamawiający akceptuje limit dla ryzyka dewastacji w wysokości 50 000 zł?
Odp. na pyt. Nr 11
Zamawiający akceptuje limit dla ryzyka dewastacji w wys. 100.000 zł na na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12
miesięcznym okresie ubezpieczenia.
Pyt. 12
Czy Zamawiający akceptuje limit dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 20 000 zł?
Odp. na pyt. Nr 12
Zamawiający oczekiwał limitu dla kradzieży zwykłej w wys. 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12
miesięcznym okresie ubezpieczenia.
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Pyt. 13
Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie z zakresu ryzyk opisanych poniżej, ponieważ opisany zakres ochrony nie dotyczy
zakresu objętego obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z
tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych:
o odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek pobierania, przetaczania krwi bądź preparatów
krwiopochodnych;
o odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem pobrania, przechowywania lub przeszczepiania
organów, tkanek lub komórek w celach diagnostycznych, leczniczych lub badawczych;
o odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z aborcją w sytuacji ratowania życia i zdrowia
pacjentki (działania zgodne z prawem);
Odp. na pyt. Nr 13
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wymienionych wyżej ryzyk.
Pyt. 14
Czy Zamawiający akceptuje poniższą treść kl. przechowawcy?
Klauzula-Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie
leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta
w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta
przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych
zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na
przechowanie.
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie
kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z
udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
Odp. na pyt. Nr 14
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza treść powyższej klauzuli.
Pyt. 15
Czy apteka szpitalna prowadzi sprzedaż leków na zewnątrz (poza potrzeby szpitala) ?
Odp. na pyt. Nr 15
Zamawiający informuje iż apteka szpitalna nie prowadzi sprzedaży leków na zewnątrz ( poza potrzeby szpitala).
Pyt. 16
Czy zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli o następującej treści:
Klauzula Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki.
1.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z prowadzoną
działalnością apteki.
2.
PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną we wniosku i umowie ubezpieczenia
działalnością apteki lub posiadanym w związku z tą działalnością mieniem zaistnieją wypadki ubezpieczeniowe,
w następstwie których ubezpieczony zobowiązany będzie do naprawienia szkody na osobie lub szkody
rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.
3.
PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i substancji
chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,
2) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotów leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium
RP,
3) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków
psychotropowych, narkotyków,
4) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
5) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
6) powstałe w czasie wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczonego bądź osoby, którymi
się posługuje nie posiadały uprawnień zawodowych, miały zakaz lub zawieszone prawo do
wykonywania zawodu,
7) za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń,
8) za szkody w środowisku naturalnym w następstwie niewłaściwego składowania śmieci, odpadów i
odprowadzania ścieków.
Odp. na pyt. Nr 16
Zamawiający akceptuje następującą treść klauzuli
Klauzula Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki.
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną we wniosku i umowie ubezpieczenia
działalnością apteki lub posiadanym w związku z tą działalnością mieniem zaistnieją wypadki ubezpieczeniowe, w
następstwie których ubezpieczony zobowiązany będzie do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej
wyrządzonej osobie trzeciej.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1/powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i substancji chemicznych,
biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,
2/ powstałe wskutek wprowadzenia do obrotów leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP,

3/ powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków
psychotropowych, narkotyków,
4/ powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
5/ wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
6/ powstałe w czasie wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczonego bądź osoby, którymi się posługuje nie
posiadały uprawnień zawodowych, miały zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu,
7/ za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń,
Pyt. 17
Wnioskujemy o opisanie sposobu przyjmowania i wydawania mienia pacjentów – w zakresie umowy przechowania.
Odp. na pyt. Nr 17
Zamawiający wyjaśnia iż procedurę tą opisuje INSTRUKCJA W SPRAWIE DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY
PACJENTA- w załączniku.
Pyt. 18
Czy Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu względem podwykonawcy
odpowiedzialnego za szkodę ?
Odp. na pyt. Nr 18
Zamawiający potwierdza powyższe przy czym obowiązującą jest klauzula zniesienia regresu w treści podane w SIWZ.
Pyt. 19
W ramach zakresu związanego z administrowaniem i zarządzaniem Szpitalem prosimy o doprecyzowanie, że w ramach
tego zapisu Zamawiający oczekuje pokrycia szkód związanych z administrowaniem i zarządzaniem mieniem będącym w
posiadaniu Zamawiającego i oczekiwany zakres ochrony nie dotyczy osobistej odpowiedzialności zarządzających
szpitalem.
Odp. na pyt. Nr 19
Zamawiający potwierdza, iż w ramach zakresu związanego z administrowaniem i zarządzaniem Szpitalem oczekuje
pokrycia szkód związanych z administrowaniem i zarządzaniem mieniem będącym w posiadaniu Zamawiającego. Zakres
ochrony nie dotyczy osobistej odpowiedzialności zarządzających szpitalem.
Pyt. 20
Czy Zamawiający prowadzi dodatkowo usługi żywienia, poza wyżywieniem pacjentów szpitala ?
Odp. na pyt. Nr 20
TAK
Pyt. 21
Prosimy o podanie wysokości obrotu za 2015 rok dla usług żywienia.
Odp. na pyt. Nr 21
Zamawiający informuje iż wys. obrotu za 2015 dla usług żywienia wynosiła 108.703,71 zł
Pyt. 22
Prosimy o potwierdzenie, czy pojazdy pracowników nie są wykorzystywane do świadczenia pracy zawodowej.
Odp. na pyt. Nr 22
Zamawiający potwierdza powyższe.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
Pyt. 23
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z klauzul obligatoryjnych?
Odp. na pyt. Nr 23
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt. 24
1. Czy zamawiający wyraża
przeciwkradzieżowych
z:

zgodę

na

zmianę

treści

Klauzuli

zabezpieczeń

przeciwpożarowych

i

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające.”
na :
„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające, pod warunkiem że w momencie szkody zabezpieczenia te
były sprawne i zgodne z przepisami prawa”
Odp. na pyt. Nr 24
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pyt. 25
Czy do ubezpieczenia zgłoszone jest mienie wyłączone z eksploatacji, jeśli tak proszę o jego wskazanie i podanie jego
wartości oraz informacji jak jest ono zabezpieczone.
Odp. na pyt. Nr 25
NIE
Pyt. 26
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 04.04.2016
Odp. na pyt. Nr 26
Zamawiający udzielił informacji w tym zakresie w odp. na pyt. Nr 1
Pyt. 27
Czy na okres ubezpieczenia planowane są remonty – jakie, kiedy?
Odp. na pyt. Nr 27
Zamawiający planuje następujące remonty:
Remont 3 sal na oddziale dziecięcym. – 2016 r.
Modernizacja łazienki przy fizykoterapii - 2016 r.
Pogłębienie studni głębinowej - 2016 r.
Utworzenie Sali wybudzeń na bloku operacyjnym - 2016 r.
Remont łazienki administracji – 2016 r.
Remont korytarza przy poradniach – wymiana instalacji, nowy sufit i malowanie - 2017 r.
Naprawa i częściowa wymiana papy, oraz opierzenia na dachu budynku magazynowo – warsztatowego 2017 r. Malowanie
laboratorium wraz z wymianą oświetlenia i wykładzin - 2017 r.
Malowanie klatki schodowej głównej - 2017 r.
Remont łazienki w oddziale wew. – 2017 r.
Malowanie korytarza przy SOR – 2017 r.
Remont łazienki w bloku operacyjnym i magazyn bielizny – 2017 r.
Pyt. 28
Czy w chwili obecnej trwają na terenie lokalizacji jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje?
Odp. na pyt. Nr 28
NIE
Pyt. 29
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w budynkach zgłoszonych do
ubezpieczenia są zgodne z przepisami.
Odp. na pyt. Nr 29
Zamawiający udzielił odpowiedzi w pkt. dotyczącym odp. na pyt. Nr 2 do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Pyt. 30
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ , mają zastosowanie OWU Wykonawcy
Odp. na pyt. Nr 30
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pyt. 31
Prosimy o modyfikację treści klauzuli przekształcenia. Proponowana treść klauzuli:

Klauzula przekształcenia
1. Za zgodą ubezpieczyciela prawa z umowy ubezpieczenia mogą zostać przeniesione na nowego właściciela lub nowo
powstały podmiot w przypadku przejęcie działalności, wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z
innym podmiotem. Wola kontynuacji umowy ubezpieczenia przez nowego właściciela lub nowo powstały podmiot musi
zostać potwierdzona pisemnie w ciągu 30 dni.
2. Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od obowiązku zgłaszania
Ubezpieczycielowi zmian okoliczności, podanych w SIWZ lub w innych pismach zgodnie z art. 815 Kodeksu Cywilnego.
3. Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby nowy podmiot posiadał analogiczny profil
działalności jak przed zmianą stosunków własności, a stan i rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i
przeciwkradzieżowych nie uległ zmianie.
Odp. na pyt. Nr 31
Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza treść powyższej klauzuli.
Pyt. 32
Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu, że dla zadania II doubezpieczenie może odbyć się tylko za zgodą
ubezpieczyciela.
Odp. na pyt. Nr 32
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pyt. 33
Prosimy o podanie treści klauzuli odpowiedzialności.
Odp. na pyt. Nr 33
Zamawiający podaje niżej treść klauzuli odpowiedzialności:
Klauzula odpowiedzialności
Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.

Z poważaniem

Edyta Tkocz
Dyrektor Oddziału
NORD PARTNER w Zielonej Górze

