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Wrocław, 02.07.2013r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego
w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 151/27/06/2013/N/Rabka
Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o., na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje
odpowiedzi na pytania/zmiany do SIWZ zadane przez wykonawców:

I. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ –
DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
1.Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany definicji
wypadku ubezpieczeniowego. Proponujemy definicje w brzmieniu:
Wypadek ubezpieczeniowy – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia,
utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
Uzasadnienie: Intencją naszą jest wyłączenie z ochrony ubezpieczenia czystych strat
finansowych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.Czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wskazanego w:
p1) odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy, z zastosowaniem
postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom
ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za
szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z
wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich
naprawienia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na
podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.
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3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i
udaru mózgu.
4. Podimit w ramach sumy gwarancyjnej: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie
minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.. Prosimy o informację czy, w odniesieniu do części Franszyzy ,Zamawiający dopuszcza
możliwość wprowadzenia Franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000zł
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiając nie wyraża zgody.
II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW:
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:
1.Zakres ubezpieczenia:
a)Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy w pkt 7 powódź, gdzie podano definicję jako
„zalanie ubezpieczonego mienia…” intencją Zamawiającego jest „zalanie terenu na którym
znajduje się ubezpieczane mienie…..”. Bardzo prosimy o modyfikację SIWZ i
doprecyzowanie definicji, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna.
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest „zalanie terenu na którym znajduje się
ubezpieczane mienie…..”.
b) Prosimy o informację czy w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia pkt.8 Deszcz
nawalny pkt.10 Grad, pkt11. Napór śniegu lub lodu, Zamawiający dopuszcza możliwość
ograniczenia odpowiedzialności następującymi postanowieniami:
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody do których doszło na skutek złego stanu
technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku
lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych -o ile obowiązek ich
konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba
że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to
nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najętych, jeżeli do
obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny
lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa powyżej i jeżeli Ubezpieczający lub
Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym
zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody , że wzywał wynajmującego do ich
usunięcia.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SIWZ.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
c) Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego):
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia limitu
odpowiedzialności do wysokości 30 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiając nie wyraża zgody.
d) Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): Prosimy o wykaz
sprzętu medycznego obejmowanego ochroną ubezpieczenia
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi.
2. Prosimy o informację czy, w odniesieniu do części Franszyzy udziały własne
,Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia Franszyzy redukcyjnej w wysokości
500zł
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III. UBEZPIECZENIE
SZYB
I
PRZEDMIOTÓW
SZKLANYCH
OD
STŁUCZENIA,
Uprzejmie prosimy o informacje czy złożenie oferty z zastosowaniem postanowień
szczególnych wskazanych poniżej, poprzez rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia od
ognia i innych żywiołów klauzulą, będzie spełniało wymagania SIWZ.
KLAUZULA
UBEZPIECZENIA
SZYB
I
INNYCH
PRZEDMIOTÓW
SZKLANYCH OD STŁUCZENIA
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, ustala
się, że Wykonawca 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,
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− szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Ponadto Wykonawca nie odpowiada za szkody:
- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.
Limit odpowiedzialności: 2 000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Franszyza integralna: 50 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV KLAUZULE DODATKOWE:
1) Klauzula przepięć (nr 1)- Prosimy o informację czy, Zamawiający dopuszcza
możliwość zastosowania udziału własnego w wysokości 5% min 500zł
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Klauzula wartości księgowej brutto (nr 13)
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, zmodyfikowanie zapisów SIWZ poprzez
wprowadzenie dodatkowego zapisu w treści klauzuli wartości księgowej brutto:
- „odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości do wartości
księgowej brutto uszkodzenia mienia, nie więcej jednak niż zadeklarowana suma
ubezpieczenia”.
- oraz usunięcie ostatniego fragmentu klauzuli o treści: „a także w przypadku nie
odbudowywania/nie odtwarzania mienia lub w przypadku sprzętu elektronicznego lub
medycznego starszego niż 4 lata”.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3) Klauzula szybkiej likwidacji szkód (nr 9)
Prosimy o informację czy, Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji brzmienia
klauzuli poprzez wprowadzenie zmiany w treści klauzuli
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w
mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas
likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy
dokonanie oględzin w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze przypadające po dniu, w
którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w
wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń,
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Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności
szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów
naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie
Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o
modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert do dnia 10.07.2013r
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na
09.07.2013r.

I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:
Przetarg - ubezpieczenie dla Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.
Nie otwierać przed 09.07.2013 r. godz. 13:10
2. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego –
wykonawcy.

II. SKŁADANIEI OTWARCIE OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 09.07.2013 r., do godz.13:00 na adres:
Supra Brokers Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10
2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10. Następnie
odbędzie się badanie i ocena ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz
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