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Wrocław, 11.12.2018 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu,

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 222/2018/N/Zgierz
Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria
brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez
wykonawców.

Pytanie 1
Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie
zapisu:
„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do
limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania
umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w
okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.”
Odpowiedź: zgodnie z odp. na pytanie nr 21 z dnia 20.11.2018
Pytanie 2
Klauzula prac remontowo-budowlanych – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności
na 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3
Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w
wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub
innego akceptowanego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4
Prosimy o podanie długości instalacji podziemnych
Odpowiedź: szacunkowa długość zewnętrznej sieci elektrycznej wynosi 2080 m, a wod-kan
1090 m.
Pytanie 5
Ryzyko przepięć – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6
Prosimy o podanie PML
Odpowiedź: około 31 500 000,00 zł
Pytanie 7
Prosimy o informację na temat podziału budynku ze względu na strefy pożarowe
Odpowiedź: wszelkie posiadane informacje znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ
222/2018/N/Zgierz.
Pakiet IV:
Pytanie 8
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że
Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 9
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały
zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie
przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej
wysokości niż limit określony w SIWZ)
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu
stron.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 11
W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie
wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej,
prosimy o wskazanie różnic
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku
odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do
określonego w SIWZ?
W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich
wskazanie
d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach
ubezpieczenia
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Odpowiedź: w załączeniu szczegółowe warunki ubezpieczenia obowiązujące na aktualnej
polisie. Załącznik objęty jest klauzulą poufności dlatego udostępniony zostanie
Wykonawcą którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ.
Pytanie 12
W odniesieniu do szkód w wyniku zalania prosimy o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla
Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza
odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 13
Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami
prawa.
Odpowiedź: wszelkie posiadane informacje znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ
222/2018/N/Zgierz
Pytanie 14
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym
wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z
określeniem przyczyny.
Odpowiedź: wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zgodę na
użytkowanie.
Pytanie 15
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone
jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie
budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
Odpowiedź: Wszystkie zgłoszone budynki i ich instalacje poddawane są przeglądom
wynikającym z przepisów prawa.
Pytanie 16
Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia
są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w
przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego
warunku wraz z określeniem przyczyny
Odpowiedź: zgodnie z odp. na pytanie nr 13. Posiadają aktualne pomiary instalacji
elektrycznej, odgromowej, hydrantowej. 2 hydranty zewnętrzne i 3 wewnętrzne nie
spełniają wymogów tj. nie spełniają wymagania wydajności oraz ciśnienia
hydrodynamicznego.
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Pytanie 17
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- budynki przeznaczone do rozbiórki
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji,
jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
Odpowiedź: zgodnie z odp. na pytanie nr 18.
Pytanie 18
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
- mienie wyłączone z eksploatacji
- pustostany
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji,
jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia.
Odpowiedź: Wyłączony jest z eksploatacji budynek portierni nr 2 – wartość 23 602,92 zł.
Pytanie 19
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i pustostanów,
przeznaczonych do rozbiórki.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie podstawowego zakresu
ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego) dla wyżej
wymienionych budynków
Pytanie 20
Prosimy o określenie stanu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia na
podstawie protokołów pokontrolnych z ostatnich przeglądów budowlanych tych obiektów
Odpowiedź: dobry.
Pytanie 21
W odniesieniu do
a) budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub
b) przeznaczonych do rozbiórki
c) mienia wyłączonego z eksploatacji
d) pustostanów
wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie
pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 22
Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.
Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej
sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków
wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości
Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.
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Pytanie 23
Prosimy o zmniejszenie limitu na ubezpieczenie ryzyka przepięć do 250 000 zł.
Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.
Pytanie 24
Klauzula reprezentantów – prosimy o potwierdzenie, że Wykonanwca nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa
reprezentantów Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym w odniesieniu do szkód
wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, o ile
odpowiada to w danych okolicznościach względom słuszności;
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 25
Prosimy o przeniesienie klauzuli automatycznego pokrycia do klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.
Pytanie 26
W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i
modernizacyjnych prosimy o rozszerzenie o zapis; „Ubezpieczyciel obejmuje ochroną
ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w
obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod
warunkiem, że prace te:
1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę;
2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/ budowli, w którym są
prowadzone;
3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń,
których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 27
Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych bądź planowanych przez
Zamawiającego w okresie ubezpieczenia prac budowlano – montażowych wraz z informacją
o ich wartości.
Odpowiedź: Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 5 747 790 zł,
Utworzenie Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią 27 096 838zł (inwestorem
będzie IMŁ)
Pytanie 28
Prosimy o zmniejszenie limitu na ubezpieczenie klauzuli szkód powstałych w wyniku prac
budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do 500 000 zł
Odpowiedź: Zgodnie z odp. na pytanie nr 2
Pytanie 29
Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli szkód elektrycznych do 250 000 zł.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł. Niniejsza
odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.
Pytanie 30
Prosimy o informacje jakie działania prewencyjne podjął/podejmuje Zamawiający w celu
przeciwdziałania występowania szkód na mieniu z ubezpieczenia mienia.
Odpowiedź: Sukcesywnie Zamawiający przeprowadza remonty poszczególne oddziałów.
Zamawiający stara się również o pozyskanie dofinansowania na wyposażenie systemów
przeciwpożarowych.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Robert Gostyński
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