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Pismo: U bezpiecze nie I L69 | 20L7 I a Siedlce dnia: 2017-03-20

ODPOWIEDZ
na zapytania w sPrawie SIWZ

Szanowni Portrtwo,
Ullrzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplynqla pro6ba o wyja6nienie zapisu specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia, w postQpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 stycznia 200,4 roku Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz" U. z2OI5 r. poz. 2L64z p62n' zm.) w

trybie przetargu nieograniczonego, na :

kompleksowe ubezpieczenie SPZOZ w Siedlcach,

Tre5i wspomnianej pro6by jest nastqpujEca :

1. Wnioskujemy o mo2liwo6i zastosowania poni2szej klauzuli w ubezpieczeniu

Klauzula wypowiedztlnia umowY

Z zachowaniem pozclstalych, niezmienionych niniejsza klauzula postanowie6 umowy ubezpieczenia,

w tym okre6lonych vye wniosku i o96lnych (szczeg6lnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodnily,

2e:

Kil2da ze stron mo2e wypowiedziei umowq ubezpieczenia z zachowaniem 2 miesiqcznego okresu

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrze2eniem, 2e

Ubezpieczyciel mo2e tego dokonai wyfqcznie z wainych powod6w"

Zil wa2ne powody uzasadniajqce wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje siq wylqcznie

poni2ej okreSlone sytuacje:

1" je2eli wska/nik szkodowo6ci ustalony za okres pierwszych 9 miesiqcy przekroczy 5OYo. Przez

wskalnik szkodowoi;ci rozumie siq stosunek sumy wypfaconych odszkodowari i zalo2onych rezerw

na szkody zgloszonr-. w okresie pierwszycft 9 miesiqcy do skladki nale2nej za 9-miesiqczny okres

ubezpieczenia;
2. je2eli Ubezpiec;lyciel nie uzyska warunk6w reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia

analogicznych do warunk6w uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej;

3. je2eli nastqpi znac,zne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunk6w reasekuracyjnych;

4. jeteli nastEpi zmiana polityki polegajqca na wycofaniu siq Ubezpieczyciela z danego segmentu

Klient6w lub danej g;rupy ryzyk ubezpieczeniowych'

2" Wrrioskujemy o ursuniqcie z listy klauzul fakultatywnych:
- pozycja nr 3 - klauz:ula funduszu prewencyjnego

3. Prosimy o wyja5nienie:
Wni6skowany limit dla kradzie2y zwyktej to 5.O0O,OO zt /klauzula str. 31/ , czy 10'000,00 zl /str. 10

srwz/

4. prosimy o wyja6nienie: Depozyt pacjentriw - prosimy potwierdzii, 2e przedmiotem ubezpieczenia

nie jest bi2uterii i got6wka

S" Co ma byi przedmiotem ubezpieczenia ijaki jest wnioskowany limit odpowiedzialno6ci dotyczqcy

zapisu lstr" 19/:
lrlie dopuszcza siq w'yfqczenia szk6d:

1) "..".....w mieniu zlokalizowanym pod ziemii lub w podziemnych kanafach
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6" Wnioskujemy o vuykre6lenie lub wprowadzenie limitu w maksymalnej wysokoSci 20.000 zl w
odniesieniu do zapisut:

Zakres; ubezpieczenia
Ullezpieczenie zawarte w systemie "all risks" - wszystkie ryzyka za wyjqtkiem wyra2nie wylqczonych;

ochrona obejmie w :;zczeg6lno6ci szkody wyrzqdzone przez: zaniedbanie, niewlaiciwe u2ytkowanie,

niezrqczno$i, blqd w obsludze, umySlne spowodowanie szkody lub zlq wolq os6b trzecich; kradzie2"

7. Wnioskujemy o w!'kre6lenie str" 34 - Klauzuli pokrycia wydatk6w prewencyjnych

8. Wnioskujemy w trr:6ci Klauzuli akt6w terroryzmu i zamieszek o wykre3lenie zapisu:

Z zakresu ochrony wylqczone sq szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na dzialanie

substancji toksyczny,ch, chemicznych lub biologicznych, jak r6wnie2 wszelkie szkody spowodowane

atakiem elektronicznym, wtqczajqc w to wtamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek

formy wirusa komputerowego"
lub znrianq tre6ci klar.rzuli zgodnie z poni2szq propozycjq:

K1-AUZULA AKT6W TERRORYZMU Z zachowaniem pozostafych niezmienionych niniejszq klauzulq

ppstanowien OWU ustala siq, co nastqpuje: 1-) rozszerza siq zakres ubezpieczenia o szkody bqdqce

nastqpstwem akt6w terroryzmu w nozumieniu postanowieri 5 2 pkt 1 OWU oraz akcji ratowniczej

prowildzonej w zwiilzku z tym ryzykiem; 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego

nfiniejszq klauzulq w1'lqczone sq szkody spowodowane przez konfiskatq lub zniszczenie z nakazu rzqdu

lub jakiegokolwiek organu wtadzy publicznej; 3) odpowiedzialno66 PZIJ z tytulu niniejszej klauzuli

ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia iimitu odpowiedzialno6ci i limit ten

obowiqzuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, kt6re zaszly w okresie ubezpieczenia; 4)

wysoko$i limitu o,dpowiedzialnoSci PZU deklaruje ubezpieczajqcy kierujqc siQ przewidywanq

nro2liwo$ciq maksyrnalnej straty w okresir: ubezpieczenia; 5) limit odpowiedzialno6ci PZU ulega

pomniejszeniu o kw'otq ka2dego odszkodowania i koszt6w wyplaconych z tytutu ubezpieczenia, o

kt6rym mowa w nirriejszej klauzuli; ubezpieczajqcy mo2e za zgodq PZLI uzupelnii wysokoS6 limitu

odpowiedzialno$ci za zaplatq dodatkowej skladki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupelnienia limitu

odpowiedzialno$ci, podwy2szony limit stanowi granicq odpowiedzialnoSci PZU od dnia nastqpnego po

ziaplacie dodatkowej sktadki ubezpieczeniowej, o ile nie um6wiono siq inaczej.

9" Frosimy o podanir: liczby operacji przeprowadzonych w 20L6 r.

10" Wnosimy o podanie maksymalnej wartoSci mienia w jednej lokalizaeji zgloszonej do

ubezpieczenia tqcznie z budynkiem.

11" prosimy o inforrnacjq, czy w miejscach ubezpieczenia od 1997 roku do dnia dzisiejszego wystqpila

p'ow6dl lub podtopienia

12. Ubezpieczenie auto-casco

Suma ubezpieczenia pojazd6w

a) wg warto5ci rynkowej okre6lanej na podstawie katalog6w INFO-EXPERT lub EUROTAX - do

wyboru przez U bez;rieczajqcego/U bezpieczonego;

b) dla pojazd6'w fabrycznie nowych - wartoSi fakturowa"

c:) Odszkodowanie bqdzie wypfacane w warto6ci brutto (z VAT) w zwiqzku z brakiem mo2liwo6ci

odliczenia przez Ubr:zpieczajqcego podatku VAT przy zakupie/naprawie danego pojazdu.

\rVarto$ci pojazd6w okre6lone w zalqczniku stanowiq podstawq do wyliczenia skladki" Zastrzega siq

mo2liwoSi zmiany vvartoSci pojazdu przed rozpoczqciem ochrony ubezpieczeniowej'

IJWAGA

Sumy ubezpieczenia dla ryzyka autocasco podane w zestawieniu pojazd6w w zalqczniku majq tylko

znaczenie por6wnawcze dla oceny zlo2onych ofert i nie sq zobowiqzujqce dla Wykonawcy w
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momencie rzeczywistego zawierania ubezpieczenia" Prosimy o przygoto\Manie oferty na bazie

pqdanych sum - tyll<o ten spos6b pozwoli na rzetelne por6wnanie ofert w kryterium ceny. Do

przygotowania ofert dla zam6wieri, kt6rych termin realizacji przekracza tr rok, nale2y przyjqi, i2 suma

ubezpieczenia pojazcl6w jest stala w ka2dym kolejnym rocznym okresie ubezpieczenia. W przypadku

wybrania przez Klienta oferty Wykonawca bqdzie zobowiqzany do okre6lenia wartoSci pojazd6w do

ubezpieczenia we wtasnym zakresie i na w'lasny koszt w odniesieniu do ka2dego rocznego okresu

ubezpieczenia. Wykonawca zobowiqzany jest poda6 stawki efektywne oraz obliczyi i podai skladki

dla poszczeg6lnych pojazd6w" - jak rozumiem Zamawiajqcy/Broker udostqpni wszystkie dokumenty

potrzelbne do wycerry pojazddw ( faktury zakupu pojazdu, faktury na wyposa2enie dodatkowe,

przebleg pojazdu itd. )

13. W przypadku szkody catkowitej pojazdu wyplacane bqdzie odszkodowanie w wysoko6ci wartoSci

rynkowej pojazdu bezpo6rednio przed szkodq - proszq o wyjaSnienie zapisu oraz dodatkowo o

informacjq kto ma przejqi pozostalo5ci po szkodzie'

14. Ubezpieczenie assistance

Minimalne warunki ubezpieczenia, jakie muszq spelniad oferty:

1., Przedmiot ubezpieczenia: organizacja i pokrycie koszt6w udzielenia pomocy

Ubezllieczonemu, kt,6ry jej wymaga wskutek:
- [<oliz:ji drogowej,
- wypadku ( w tym uszkodzenia przez osoby trzecie, wybuchu, dziatania sil przyrody, kradzie2y lub

p16by kradzie2y),
- awarii i unieruchontienia pojazdu.

2. Zakres terytorialny: RP

3. Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno obejmowai minimum:

- organizacjq napra\My pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym zwiqzane,

- organizacjq holowania ikoszty ztymzwiqzane - w przypadku, kiedy naprawa na miejscu zdarzenia

nie jest mo2liwa, ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu (holowania) pojazdu do miejsca siedziby

ubezlrieczonego lub serwisu naprawczego wskazanego przez ubezpieczonego - w zale2no6ci, kt6re

miejsce znajduje siqr bli2ej rniejsca zdarzenia; limit kilometr6w okre6lony przez ubezpieczyciela nie

nro2e byi ni2szy ni2 150 km,
- organizacja parkingu i koszty z tym zwiqzane na okres nie dlu2szy ni2 3 dni

- koszt zakwaterowania pasa2er6w pojazdu na czas dokonania naprawy pojazdu na okres nie dtu2szy

ni2 3 dni
- wynajqcie oraz dos;tarczenie i odbi6r samochodu zastqpczego na okres nie dluiszy ni2 3 dni

- pozostafe Swiadczenia wynikajqce z OWU ubezpieczyciela'

K"t6rer pojazdy majq byi objqte zakres assistance ( nie prowadzimy ustugi

specjalnych )

1.5" Czy w warto6i wyposa2enia dodatkowego podana w zalqczniku

uwzglqdniona w wartoSci brutto pojazdu.

assistance dla pojazd6w

nr9wpoz"Lzostala

Sita nowisko (wyjaSn ie nia) Zamawiajqcego w przed m iotowej kwestii jest nastqpujqce:

Ad. 1

2io m awi ajqcy wyraia zgodq.

Ad.2.
Zomawiojqcy nie wyroio zgody.

Ad.:l
)l.amowiajqcy inforntuie, ie limit dlo ryzyko krodzieiy zwykleito L0 000 PLN.
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Atl.4
Zamowiojqcy potwierdzo.

Atl.5
Zamawiojqcy informuje, 2e przedmiotem ubezpieczenia jest mienie (w tym m.in. sprzqt elektroniczny,

medyczny, maszyny i urzqdzenia oroz wyposaienie) znojdujqce siq na poziomie "niski parter". Limit

oclpowiedziqlnoSci to 4 000 000 PLN

Arl. 6,7 i8
Zomowiajqcy nie wyra2o zgody.

Ad.9
Zumowiajqcy inform',tje, 2e liczba wykononych operocii w 2076r to 7974'

Ad, 10
Zamowiojqcy informuje, 2e przybli2ona moksymolno wortoii mienie w iednei lokalizocii to 44 705 000 PLN.

Ad. 11

Zumawiajqcy inforntuje, ie SPZOZ posiado stocje przepompowni konolizacii deszczowei, ktoro

zqbezpieczo szpital przed zolaniem . Oprocz tego Miosto Siedlce wybudowolo konol "ULGI"" Dziqki

temu rozwiqzoniu ucloie siq uniknqt podtopieh w mieicie wodomi burzowymi.

Ad.72
Za m owiajqcy potwie' rdza.

Ad. 1,3

Zomawiajqcy informtuje, 2e w przypadku szk6d calkowitych, w wyniku, kt1rych wystqpiq pozostaloici
po szkodzie, noleine odszkodowonie bqdzie pomniejszone o wqrtoii pozostoloici, przy czym no

wniosek lJbezpiecztrjqcega lJbezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedoiy pozostaloici i uwzglqdni

osiqgniqtq foktycznle cenq ze sprzedoiy pozostoloici w ostotecznei wysokoici odszkodowanio" W

przypodku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenio pomocy bqdi udziatu w sprzedaiy pozostaloici

ostoteczne odszkodowanie wyliczone w optorciu o wartoit rynkowq pojozdu bqdzie pomnieiszone

jedynie o faktycznq cenq sprzedoiy pozostaloici, okreilonq w umowie kupno - sprzedoiy.

Ad. 14

Zamawiajqcy informuje, 2e uslugq assistance winny zostoi objqte poiozdy inne nii specialne.

Ad. 15

Za mawi aj qcy potw ie rdza.

Informujemy,2e zgodnie z wymogiem art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zamriwief Publiczn'ych (Dz. U. z 20L5 r. poz. 2164 z poln. zm.), stanowisko Zamawiajqcego zostafo

rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

Zamawiajqcy
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