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NORD PARTNER Sp. z o.o. 
Oddział w Zielonej Górze 
ul. Francuska 52 
65-943 Zielona Góra 

Zielona Góra, 17.11.2017 

 

INFORMACJA nr 3 

 
wyjaśnienie treści Specyfikacji nr ZP/8/11/2017/ZG/NP 

w postępowaniu o ubezpieczenie mienia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im.Prof.Z.Religi w Słubicach sp. z o.o. 

 
 

W związku z prośbą Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579) pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia co 
następuje:   
 

1. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku zaniedbania, 
niewłaściwego użytkowania, niezręczności, błędu w obsłudze, rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia 
mienia spowodowanego przez Zamawiającego, pracowników Zamawiającego, podwykonawców 
Zamawiającego, osoby trzecie itp. w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

2. Czy Zamawiający posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku 
zasilania? Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone? 
Odp. Zamawiający posiada zespół automatycznego agregatu prądotwórczego. 

3. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zakresu dot. aktów terroryzmu intencją Zamawiającego nie jest 
objęcie ochroną szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z  wybuchu jądrowego, reakcji 
nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego. 
Odp. Zamawiający potwierdza powyższe. 

4. Prosimy o informacje w którym roku po 1997 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła 
powódź. Prosimy o wskazanie dotkniętych nią lokalizacji oraz podanie przybliżonej wysokości strat. 
Odp. Od 01.04. 2011 r. tj. od dnia rozpoczęcia działalności przez spółkę nie wystąpiły 
szkody wyrządzone przez powódź lub podtopienia w miejscach ubezpieczenia: Słubice, ul. 
Nadodrzańska 6, ul. Mickiewicza 6 Rzepin ul. Słubicka 4;   Cybinka ul. Krośnieńska 1 IB;   
Górzyca ul. Kostrzyńska 15 

5. Prosimy o przesłanie wykazu sprzętu medycznego podlegającego ubezpieczeniu. 
Odp. Wykaz sprzętu elektronicznego w załączeniu w podziale na medyczny i biurowy 

6. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wyrzyskich ryzyk zastosowanie 
mają wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy 
Odp. Zamawiający wyjaśnia,  iż oczekuje zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
od wyrzyskich ryzyk wskazanego w załączniku nr 7 do SIWZ – pkt. 3.5. Jeśli wyłączenia  
OWU wykonawcy ograniczają obligatoryjny zakres – to nie mają one zastosowania. 
Dokumentem nadrzędnym jest SIWZ w stosunku do OWU.  

7. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi do kwoty  1 000 000zł. 
Odp. Zamawiający nie akceptuje powyższego. 
 

 
Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w 
postępowaniu. 
Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian. 
 
                                                                                                        Z poważaniem 

 
Edyta Tkocz 

        Dyrektor Oddziału  
        Nord Partner w Zielonej Górze 
 

 
 


