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Wrocław, 13.11.2012
Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę
kompleksowego ubezpieczenia SPZOZ Wojewódzkiego
Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzisławiu Śląskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR
271/02/11/2012/NO/Wodzisław Śląski
Działając w imieniu i na rzecz SPZOZ Wojewódzkiego Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego
Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria
brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez
wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.11.2012r.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
2. Prosimy o przesłanie pełnej szkodowości klienta tj. wypłaty i rezerwy za ostatnie 3
lata ze wskazaniem jaka kwota odszkodowania/rezerwy jakiego ryzyka dotyczy z
podaniem rodzaju szkody,
Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona w dniu 07.11.2012.
3. Prosimy o informację czy ubezpieczane budynki są wszystkie murowane kryte
niepalnie, czy teŜ znajdują się budynki drewniane oraz/lub z drewnianym pokryciem
dachu,
Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.
4. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych zapisów dotyczących sprzętu elektronicznego:
„Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie
człowieka, tj. m.in. niewłaściwe uŜytkowanie, nieostroŜność, zaniedbanie, błędną
obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i
świadomego działania) zgodnie z poniŜszym opisem:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty
medyczne od szkód mechanicznych spowodowanych :
a)
działaniem człowieka,
b)
wadami produkcyjnymi,
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c)
przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:
a)działaniem człowieka - uwaŜa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu
uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez
osoby trzecie,
b)wadami produkcyjnymi - uwaŜa się szkody powstałe w wyniku błędów w
projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych
nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku
pracy,
c)przyczynami eksploatacyjnymi - uwaŜa się niezawinione przez obsługę szkody
eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny
przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub
implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących,
zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod
ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla
kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud Ŝelaza i metali
nieŜelaznych),
b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zuŜyciu lub z uwagi na swoje
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne słuŜby techniczne,
d) będące następstwem naturalnego zuŜycia wskutek eksploatacji maszyny,
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny
warsztat naprawczy,
f)
spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem
ubezpieczenia,
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni,
wgniecenia, obtłuczenia,
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
i) w postaci utraty zysku
Franszyza redukcyjna:
- dla sprzętu o wartości pow. 500.000 tyś zł - 5% szkody min. 5.000,zł ;
- dla pozostałego sprzętu - 5% szkody min. 1.000,zł
Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody
5. Czy zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu 100.000 zł dla „Klauzuli
uderzenia pojazdu własnego”
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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6. Wprowadzenie limitu dla zalania wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub
lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu (…).
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 30 000
zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
7. PodwyŜszenie udziału własnego do wysokości 15% wartości szkody dla
dodatkowych warunków ubezpieczenia sprzętu przenośnego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
8. Czy wśród przedstawionych do ubezpieczenia budynków znajdują się obiekty
nieuŜytkowane. JeŜeli tak, to prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.
9. Podanie jakie prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę i o jakiej
wartości planuje Zamawiający przeprowadzić w ciągu roku 2012?
Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.
10. Prosimy o podanie kiedy oraz w jakiej procentowej części w stosunku do całości
obiektu zostały wykonane następujące remonty:
a. Wymiana instalacji elektrycznej,
b. Wymiana pokrycia dachowego,
c. Wymiana konstrukcji dachu,
d. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
e. Wymiana stolarki okiennej,
f. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
g. Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa
Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.
10.Wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po
zebraniu danych do SIWZ. Proponujemy 10% sumy ubezpieczenia określonej w
SIWZ danego rodzaju mienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody.
12. Potwierdzenie czy ubezpieczany obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego określone przepisami prawa.
Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.
14. Wskazanie pozostałych jednostek naleŜących do ubezpieczonego do których
moŜe być przeniesione mienie w świetle klauzuli przeniesienia mienia.
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Odpowiedź: W związku z brakiem innych jednostek naleŜących do ubezpieczonego
klauzula przeniesienia mienia zostaje usunięta z zapisów SIWZ. W związku ze zmianą
ulega koreckie formularz ofertowy dla zadań Pakietu II – wykaz klauzul.
15. Proszę o podanie zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych dla mienia zgłoszonego do
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Informacje o zabezpieczeniach są zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ.
16. Proszę o podanie zabezpieczeń przeciwpoŜarowych dla mienia zgłoszonego do
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Informacje o zabezpieczeniach są zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Jacek Kopacz
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