Zielona Góra, 01.12.2014

Według rozdzielnika

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 2013, poz. 907 z późn. zm.) na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej
oraz floty pojazdów Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o.
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 246623-2014 z dn. 27.11.2014 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że od wykonawcy wpłynęły
zapytania poniższej treści, w związku z czym udziela się wyjaśnień i jednocześnie modyfikuje Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z poniższym.

Zadanie I
Pytanie Nr 1
Prosimy o udzielenie informacji, 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:
- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób określony aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym aktów prawnych wymienionych
powyżej.

Pytanie Nr 2
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. Zamawiający wyjaśnia iż 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).
Pytanie Nr 3
Prosimy o udzielenie informacji 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:
-przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
-sprzętu przeciwpożarowego;
-instalacji elektrycznej i odgromowej;
-instalacji gazowej;
-przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

-instalacji gazów medycznych;
-instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
-instalacji ciśnieniowych;
-urządzeń dźwigowych;
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu i są wykonywane przez
uprawnione podmioty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń
warunkujących ich użytkowanie.
Pytanie Nr 4
Pytanie do punktu 1.1.1.10 - prosimy o określenie, czy wśród mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania jest
mienie przeznaczone do rozbiórki/złomowania. Jeżeli tak, prosimy o wyłączenie go z przedmiotu ubezpieczenia.
Odp. Zamawiający wyjaśnia odnośnie zapisów SIWZ w pkt. 1.1.1.10 nie ma mienia przeznaczonego do
rozbiórki/złomowania.
Pytanie Nr 5
Pytanie do punktu 1.1.1.11 akty terrorystyczne - prosimy o uzupełnienie zapisu o następujące zdanie:
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie
substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem
elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa
komputerowego.
Odp. Zamawiający zmienia definicję aktów terrorystycznych podaną w SIWZ pkt. 1.1.1.11 na następującą:
akty terrorystyczne – akcje organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych,
ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu
i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia
chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów
oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia – limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia 1.000.000,00 zł, dopuszczalna franszyza redukcyjna w wysokości 2 000,00 zł. Z zakresu ochrony
wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych
lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania
komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
Pytanie Nr 6
Pytanie do punktu 1.5 - prosimy o określenie wartości mienia pracowniczego, jako rzeczywistej
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż akceptuje określenie wartości mienia pracowniczego, jako rzeczywistej
Zadanie II

Pytanie Nr 7
Prosimy o wyłączenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC wymogu obligatoryjnego zastosowania
klauzuli płatności składki lub rat składki;
Odp. Zamawiający nie akceptuje w/w wniosku wykonawcy.
Pytanie Nr 8
Prosimy o wyłączenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC wymogu obligatoryjnego zastosowania
klauzuli odpowiedzialności;
Odp. Zamawiający nie akceptuje w/w wniosku wykonawcy.
Pytanie Nr 9
Prosimy o wyłączenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC wymogu obligatoryjnego zastosowania
klauzuli przekształcenia.
Odp. Zamawiający nie akceptuje w/w wniosku wykonawcy.
Pytanie Nr 10
Prosimy o podanie wysokości osiągniętego przychodu osiągniętego w roku 2013 w ramach działalności nie
związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Odp. Zamawiający dane w w/w zakresie podał w SIWZ w informacji o ocenie ryzyka ( str. 13 SIWZ)
Pytanie Nr 11
Prosimy o podanie wysokości osiągniętego przychodu z tyt. wprowadzenia produktów do obrotu w roku 2013 i
planowanego na 2014r.
Odp. Zamawiający nie ma możliwości podania informacji w w/w zakresie.

Pytanie Nr 12
Dla oczekiwanego zakresu odpowiedzialności cywilnej na pokrycie dla szkód w mieniu przechowywanym,
kontrolowanym lub chronionym, polegających na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie prosimy o określenie
rodzaju mienia będącego przedmiotem przechowywania, kontroli lub ochrony i wskazanie sposobu jego
zabezpieczenia.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż rozszerzenie OC o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym dotyczyć ma w szczególności rzeczy pacjentów w trakcie wykonywania świadczeń
leczniczych/zdrowotnych, itp. Szkoda może dotyczyć rzeczy pacjentów posiadanych w trakcie pobytu oraz
oddanych w depozyt (zgodnie z art. 39 i nast. Ustawy z dnia 6. listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (t. j. Dz.U. z 2012 poz. 159 z późn. zm.) W przypadku każdej szkody jednym z warunków realizacji
ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie będzie to czy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, za
szkodę odpowiedzialność będzie ponosić Zamawiający. Jeżeli chodzi o rzeczy inne niż oddane do depozytu, to
nie są w tym zakresie stosowane szczególne zabezpieczenia.
Pytanie Nr 13
Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwana ochrona dla szkód w pojazdach dotyczy odpowiedzialności podmiotu
związanej z posiadanym mieniem/nieruchomościami i nie dotyczy ryzyka przechowawcy w odniesieniu do tego
rodzaju mienia.
Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie Nr 14
Prosimy o potwierdzenie, że apteka działa tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne podmiotu leczniczego.
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż w strukturach Szpitala Apteka działa tyko i wyłącznie na jego potrzeby
wewnętrzne.
Pytanie Nr 15
Prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich produktów, które mają być objęte ochroną w zakresie OC za produkt
Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z dostarczenia
wadliwego produktu włączone powinny być min. produkty żywnościowe (przede wszystkim w ramach żywienia
pacjentów), materiały i środki medyczne, w tym wynikające z działania apteki szpitalnej.
Pytanie Nr 16
Prosimy o informacje, jakie prace są zlecane podwykonawcom. Jaka jest wartość tych prac.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że Spółka zleca n/w usługi podwykonawcom na zasadzie umów innym podmiotom
( outsourcing) w ramach prowadzonych działalności:
- dostawa posiłków – 309 tys. koszt zakupionych posiłków w 2013 r.
- pranie pościeli i odzieży roboczej – 104 tys. koszt zakupionej usługi w 2013 r.
- usługi laboratoryjne – 189 tys. zł koszt zakupionych badań laboratoryjnych .
Usługi medyczne świadczą osoby fizyczne z którymi spółka podpisała umowy cywilne( umowy kontraktowe) z:
- kontrakty- lekarze – 6 397 tys. zł koszt zakupionych usług medycznych ,
- kontrakty – pielęgniarki – 2 018 ty. zł koszt zakupionych usług medycznych,
- kontrakty – ratowników medycznych – 1 210 tys. zł koszt zakupionych usług medycznych,
- kontrakty-pozostałe (salowe) – 201 tys. zł koszt zakupionych usług pozostałych.
Pytanie Nr 17
Prosimy o wskazanie, które ze szkód i rezerw Zamawiającego podanych w poniższej tabeli zostały ujęte w
zestawieniu szkód podanym w dokumentach SIWZ:
np.
polisy
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wy
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Okres
Sprawozd
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2007-08

Grupa

54 OC lekarzy,
farmac.,
pers.służ.zdrowia

0SZ0E24
0001

5660034900

2012-12

0SZ0E24
0002

5660125967

2014-10

S8 OC
świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej
54 OC lekarzy,
farmac.,
pers.służ.zdrowia

2010-12

K2 Ub. mienia od
pożaru i innych
zdarzeń losowych
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1
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(stan)
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(stan)
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zgłoszenia

Regon

0

0

2003-04-22

2005-0805

080445872

0

0

20 000 2010-08-04

2010-1214

080445872

0

0

20 000 2010-01-12

2014-0303

080445872

0

0

1 000 2010-06-01

2010-1116

080445872

0SZ0E24
0006

0SZ0E24
0008

0SZ0E24
0008

0SZ0E24
0008

0SZ0E24
0008

2SZ0E24
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3SZ0E24
0004

5660101041

4550254540

4550255530

4550254540

4550254540

4550318669

4550411057

2014-10

S8 OC
świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

2011-11

K2 Ub. mienia od
pożaru i innych
zdarzeń losowych

0

2011-08

K2 Ub. mienia od
pożaru i innych
zdarzeń losowych

2011-08

K2 Ub. mienia od
pożaru i innych
zdarzeń losowych

2011-07

K2 Ub. mienia od
pożaru i innych
zdarzeń losowych

2012-08

K2 Ub. mienia od
pożaru i innych
zdarzeń losowych

1

2014-02

K2 Ub. mienia od
pożaru i innych
zdarzeń losowych

1

20 000

2011-09-29

2013-0502

080445872

1 155

0

0

2011-06-01

2011-0602

080445872

1

908

0

0

2011-06-06

2011-0610

080445872

1

2 556

0

0

2011-06-01

2011-0602

080445872

0

0

3 000 2011-06-01

2011-0602

080445872

4 693

0

0

2012-07-07

2012-0716

080445872

0

575

0

0

2013-07-13

2013-0725

080445872

1

5 441

0

0

2013-04-02

2013-0415

080445872

3SZ0E24
0004

4550361906

2013-06

K2 Ub. mienia od
pożaru i innych
zdarzeń losowych

4SZ0E24
0002

3110629967

2014-10

P0 OC klienta
korporacyjnego

0

0

7 500 2014-02-07

2014-0225

080445872

2014-10

S8 OC
świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

0

60 000

2009-02-15

2012-0301

080445872

0

0

2009-02-15

2012-0301

080445872

0

0

2005-05-09

2010-0714

080445872

0

0

15 000 2005-08-12

2011-0831

080445872

0

0

2006-01-17

2006-0607

080445872

0

0

68 796 2006-06-07

2006-1218

080445872

9ZA0136
0003

5660065737

9ZA0136
0003

5660065737

2012-08

C005492
6

5660026769

2013-12

C005492
6

5660051213

2013-12

C005492
6

4350029124

2011-03

C005493
2

4350034168

2010-12

S8 OC
świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej
54 OC lekarzy,
farmac.,
pers.służ.zdrowia
54 OC lekarzy,
farmac.,
pers.służ.zdrowia
54 OC lekarzy,
farmac.,
pers.służ.zdrowia
54 OC lekarzy,
farmac.,
pers.służ.zdrowia

1

30 000

213
1 617

1

25 000

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż dane zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ są zgodne z danymi wskazanymi przez
Wykonawcę w powyższej tabeli, za wyjątkiem rezerwy do szkody nr 5660065737 z dn. 2009-08-12. Podana w
załączniku do SIWZ rezerwa w wys. 23.461 zł była w oparciu o informację uzyskaną od ubezpieczyciela z dn.
18.11.2014.
Pytanie Nr 18
Zwracam się z prośba o podanie informacji na temat szkodowości pod katem roszczeń zgłoszonych w ciągu
ostatnich 5-lat (tj. od 01.01.2009 r).
Odp. Zamawiający wyjaśnia iż załącznik nr 7 do SIWZ zawiera w/w dane.
Pytanie Nr 19
Zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty z 05-12-2014 na 09-12-2014 r.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu złożenia oferty na 09-12-2014 r.
Z poważaniem
Edyta Tkocz
Dyrektor Oddziału
Nord Partner w Zielonej Górze

