Białystok. 2018.08.09.
Do wszystkich
uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 221 000 euro którego przedmiotem jest
ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SP ZOZ w
Hajnówce.
Nr ogłoszenia : 598055-N-2018; data zamieszczenia: 02.08.2018 . Znak sprawy:
2018/PN/U/UBEZP/1.
Pełnomocnik SP ZOZ w Hajnówce, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia:
Zestaw pytań nr 1
1.Proszę o podział majątku na lokalizacje
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że wykaz majątku w podziale na lokalizacje znajduje się w
załączniku nr 1 do tych odpowiedzi a wykaz budynków w Załączniku nr 8 do siwz –Informacje o
Zamawiającym str. 53.
2.Proszę o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wyłączone z eksploatacji , proszę
o wykaz z podaniem wartości
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że mienie objete ubezpieczeniem, a wyłączone z eksploatacji to
2 kotły parowe TURBOMAT o wartości 2 x 433812,99zł = 867625,98żł
3.Proszę o informacje czy w najbliższym czasie planowane są remonty/modernizację wymagające
pozwolenia na budowę.
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że planowane remonty/modernizacje wymagające pozwolenia
na budowę:
- Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Oddziału anestezjologii i intensywnej Terapii –
rozpoczęte w 2018 planowane zakończenie 2019.
- Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu
utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w SP ZOZ w Hajnówce - rozpoczęte w 2018 planowane
zakończenie 2019.
- Przebudowa i modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekolgicznego - posiadamy pozwolenie na
budowę.
- Modernizacja Oddziału Pediatrycznego.
4.Proszę o zgodę na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego który jest wykazany w ubezpieczaniu
mienia od wszystkich ryzyk na ubezpieczenie go na ryzykach nazwanych jeżeli zamawiający nie
wyraża zgody proszę o przeniesienie sprzętu elektronicznego oraz sprzętu elektronicznego
medycznego na warunkach ubezpieczenia SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I MEDYCZNEGO OD
WSZYSTKICH RYZYK

Odpowiedź: Zamawiający informuje,że pozostaje przy zapisach w siwz.
5.Proszę o wykaz sprzętu elektronicznego rodzaj, suma ubezpieczenia, rok produkcji
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że taki wykaz otrzyma Ubezpieczyciel wyłoniony w przetargu na
zadanie nr 2.
6.Proszę o podanie wartości 5 pozycji najdrożej elektroniki z informacją o rodzaju, sumie
ubezpieczenia,roku produkcji
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz tych urządzeń znajduje się w załączniku nr 2 do tych
odpowiedzi.
7.Proszę o informacje czy w okresie zamówienia planowana jest budowa/rozbudowa? Jeżeli tak
proszę o podanie jej wartości i przewidziany termin zamknięcia inwestycji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w latach 2019-2021 planowana jest :
- Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Oddziału anestezjologii i intensywnej Terapii –
rozpoczęte w 2018 planowane zakończenie 2019.
- Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu
utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w SP ZOZ w Hajnówce - rozpoczęte w 2018 planowane
zakończenie 2019.
- Przebudowa i modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekolgicznego - posiadamy pozwolenie na
budowę.
- Modernizacja Oddziału Pediatrycznego.
Przewidywany łaczny koszt inwestycji : 25,4 mln zł
8. Proszę o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej.
Odpowiedź: Zamawiający informuje ,że:
Najdroższy jest zespół budynków szpitala składający się z zespolonych bloków A,B,C,D,E.
Wartość: przyjąć z wykazu budynków w Załączniku nr 8 do siwz –Informacje o Zamawiającym str. 53.
- lokalizacja szpital ul Dowgirda 9 oraz Załącznika nr 1 do odpowiedzi.
Wydzielenie wartości budynku poszczególnej sterfy jest w zasadzie nie do ustalenia
Zespół budynków jest podzielony na strefy pożarowe ( jeszcze nie w pełni spełnia aktualne
wymagania)
Wcześniej ( w trakcie budowy) strefy były podzielone wg bloków, ale aktualnie to nie spełnia
wymogów i w trakcie remontów są wydzielane nowe strefy np.
Blok A – każda kondygnacja jest dzielona na dwie strefy (wg oddziałów lewa i prawa) + wydzielana
strefa holl przed windami + klatki schodowe wydzielone jako odrębne strefy.
Na bloku A najdroższą strefą będzie SOR ( ale po remoncie , a jest w trakcie obejmuje on blok A i D)
Na bloku B jest Centralna sterylizatornia, RTG, Blok Operacyjny, OAiIT – po przebudowie ( jest w
trakcie) zostaną wydzielone mniejsze strefy
Na bloku C – wydzielono zespół poradni i częśc O/zakaźnego(obejmuje też blok D)
Na bloku D – wydzielony jest O/ Rehabilitacji, O/Zakażny, jest w trakcie przebudowy SOR i OAiIT ,
jes dokumentacja na O/Połoznuiczo -Ginekologiczny
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9.Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności : 50 000zł przy klauzuli ubezpieczenia kosztów
usunięcia pozostałości po szkodzie
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że wprowadza limitu odpowiedzialności : 200 000zł przy klauzuli
ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
10.Proszę o zmianę limitu w klauzuli kosztów zabezpieczenia przed szkodą na 200 000zł
Odpowiedź: Zamawiający informuje ,że zgadza się na zmianę limitu w klauzuli kosztów
zabezpieczenia przed szkodą na 200 000 zł.
Zestaw pytań nr 2
1.Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę
o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku
braku ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że nie dotyczy.Nie ma takich terenów w obszarze szpitala i nie
było takich zdarzeń i wypłat.
2.Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie
wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku
ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że nie dotyczy. Nie ma takich terenów w obszarze szpitala i nie
było takich zdarzeń i wypłat.
3.Odnośnie mienia znajdującego się w miejscu gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych
proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości
poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że nie dotyczy. W obszarze szpitala i nie było takich zdarzeń i
wypłat.
4.Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje szkód
wskutek zapadania i osuwania się ziemi wywołanych działalnością człowieka.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
5.Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony instalacji solarnych i fotowoltaicznych.
Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy zapisach w siwz.Szpital nie posiada instalacji solarnych.
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6.W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie - prosimy o podanie wartości
poszczególnych instalacji solarnych i fotowoltaicznych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że wartość instalacji solarnych wynosi : 808 062,83zł
7.Prosimy o informacje czy w okresie ostatnich trzech lat wystąpiły szkody w instalacjach solarnych
będących w posiadaniu Zamawiającego oraz w jakiej wysokości zostały wypłacone odszkodowania.
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że szkody nie wystąpiły.
8.Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w wysokości
500 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedź została udzielona w p.9 zestawu pytań nr 1
Zestaw pytań nr 3
1.
Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia ( okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy
na 12,
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że pozostaje przy zapisach w siwz.

2.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę
na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia
/okresu rozliczeniowego, / okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego
dokonać wyłącznie w przypadku:
1. wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej
umowy ubezpieczenia:
a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30% w ryzyku
odpowiedzialności cywilnej lub 40% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości
będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy
pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres
rozliczeniowy/polisowy,
b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30% w ryzyku
odpowiedzialności cywilnej lub 40% dla pozostałych ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości
będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy
okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu
rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy
pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).
2.
istotnej zmiany warunków reasekuracyjnych;
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3.

zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wprowadzenie w/w klauzuli w ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej –zadanie nr 1.
3.

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy
budowlane (roczne i 5 letnie),

Odpowiedź: Zamawiający informuje,że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają
aktualne przeglądy budowlane (roczne i 5 letnie),
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji
elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji
odgromowej,
Odpowiedź: Zamawiający informuje ,że posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej,
przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej.

4.

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji
elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały
jakiekolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź: Zamawiający informuje,że w protokołach przeglądów technicznych były wykazane
usterki głównie odpadające płytki po okresie zimowym, część została już naprawiona.
5.

Załącznik nr 8 do SIWZ Informacje o Zamawiającym – prosimy o informację w jakim zakresie mienie
nie jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w
zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z
2002 r. Nr 147 poz. 1229) oraz przepisami w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje,że mienie jest zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6.

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Zamawiający informuje ,że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego
7.

Czy istnieje na terenie Szpitala opracowana procedura monitoringu warstwy śniegu w okresie
zimowym (kto się tym zajmuje, jak często odgarniany jest śnieg przy intensywnych opadach),
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Odpowiedź: Zamawiający informuje,że że istnieje na terenie Szpitala opracowana procedura
monitoringu warstwy śniegu w okresie zimowym, zajmuje się tym Dział Techniczny. Stosownie od
potrzeb, a takowe ostatnio nie występowały.

8.

Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje
odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,

Odpowiedź: Zamawiający informuje,że że istnieje odpowiednia procedura prowadzenia prac
pożarowo-niebezpiecznych.
9.

Prosimy o informację czy istnieje procedura doboru
firm zewnętrznych realizujących
prace/zlecenia na terenie szpitala a zwłaszcza wymóg posiadania polisy OC obejmującej
zakresem ochrony wykonywane prace,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą Pzp istnieje procedura doboru firm
zewnętrznych realizujących prace/zlecenia na terenie szpitala. A jeżeli chodzi o wymóg posiadania
polisy OC obejmującej zakresem ochronę wykonywanej pracy (Zamawiający wymaga dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia), szczególnie wymagane jest przy wszelkich pracach
budowlanych, postępowaniu na udzieleniue zamówienia przy ochronie mienia oraz fakultatywnie przy
postępowaniach o wartości szacunkowej przekraczającej równowartości w złotych polskich kwoty
221.000 euro np. na dostawę sprzętu.

10.

Czy pomieszczenia szpitala w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny)
dużej wartości są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju),
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pomieszczenia szpitala w których znajduje się sprzęt
elektroniczny (biurowy lub medyczny) są wyposażone w gasnice sniegowe szt 25 szt, razem
UGS2xBC – 20sz; GS-5xBC – 5 szt

11.

Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące
pustostanami
( prosimy o ich wskazanie),

Odpowiedź: Zamawiający informuje Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały
zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami .
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12.

Czy Zamawiający planuje w czasie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji
jakiekolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że że nie planuje w czasie trwania umowy ubezpieczenia
wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki.

13.

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach
ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o
podanie lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź: Zamawiający informuje,że że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w
miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania.

14.

Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody,
częstotliwość i ich ewidencja, zabezpieczenia antywłamaniowe, system dostępu, monitoring –
zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu,
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że że na zmianie jest po jednym pracowniku ochrony,
obchody co 2 godziny, ewidencja elektroniczna. Na terenie szpitala jest monitoring wewnętrzny i
zewnętrzny, czas archiwizacji ok. 2 tygodni.

15.

Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów
palnych oraz sposobu ich przechowywania,
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że gaz ziemny znajduje się w zbiorniku podziemnym, olej
opałowy w zbiornkach naziemnych w magazynie oleju – zbiorniki pod dozorem technicznym.

16.

Jaka jest wartość planowanych remontów, modernizacji w latach 2019 -2021?
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że planowane są następujące inwestycje:
Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Oddziału anestezjologii i intensywnej
Terapii – rozpoczęte w 2018 planowane zakończenie 2019.
- Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu
utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w SP ZOZ w Hajnówce - rozpoczęte w 2018
planowane zakończenie 2019.
- Przebudowa i modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekolgicznego - posiadamy pozwolenie
na budowę.
- Modernizacja Oddziału Pediatrycznego.

Przewidywany łączny koszt inwestycji : 25,4 mln zł
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17.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18.

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują
przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Zadanie I - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w
związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem - 2B
19.

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że pozostaje przy zapisach w siwz.

20.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód powstałych w związku z naruszeniem praw
pacjentów chodzi o szkody na osobie;
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o szkody osobowe.

21.

Prosimy o wykreślenie pkt 22 – szkody wynikłe z naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis w pkt 22..

22.

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają
przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują
przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

ZADANIE II - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
23.

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24.

Wnioskujemy o zmianę treści definicji kradzieży zwykłej na poniższą:
Klauzula kradzieży zwykłej

str. 8

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą
dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:
1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej
rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź
doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub
podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia
oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest
do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
5) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie
ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 5 000,00 zł,
franszyza redukcyjna 10% szkody nie mniej niż 1 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści definicji kradzieży zwykłej na :
Klauzula kradzieży zwykłej
Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą
dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:
1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej
rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź
doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub
podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia
oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest
do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
5) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie
ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 5 000,00 zł,
franszyza redukcyjna 10% szkody nie mniej niż 500,00 zł

25.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli ( klauzula 16, str. 20) zabezpieczeń
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych,
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że pozostaje przy zapisach w siwz.

26.

Załącznik nr 7 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
zakres ubezpieczenia – prosimy o zmianę zapisu: „skażenia i zanieczyszczenia mienia w wyniku
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zdarzeń losowych objętych umowa ubezpieczenia” na „skażenia i zanieczyszczenia
ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umowa ubezpieczenia”.
zgodę na zmianę przytoczonego zapisu.
27.

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla klauzuli pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia –
100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że wprowadza limit dla klauzuli pokrycia kosztów skażenia i
zanieczyszczenia – 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

28.

Załącznik nr 7 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wprowadzenie
limitu odpowiedzialności.
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że wprowadza limit zgodnie z odpowiedzią w zestawie 1 p.9

29.

Załącznik nr 7 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
Klauzula ochrony urządzeń zewnętrznych – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że urządzenia
powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było
możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza w/w zastrzeżenie.

30.

Załącznik nr 7 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
Klauzula ubezpieczenia rozmrożenia – prosimy o zmianę zapisu: „2) przerwy w dostawie prądu
elektrycznego” na „2) przerwy w dostawie prądu elektrycznego trwającej dłużej niż 2 godziny”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że pozostaje przy zapisach w siwz.

31.

Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o treści jak poniżej:
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul
rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek
szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie
lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez
wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań
hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane
elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie,
fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie
funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także
koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń,
które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji,
interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do
przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz
inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi
takich urządzeń.
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- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod
zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy
bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy
Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że pozostaje przy zapisach w siwz.

ZADANIE III - Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów służbowych
32.

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego na zestawieniu szkodowości załącznik nr 9 do SIWZ brakuje
poniższych szkód, które widnieją w bazie UFG

RODZAJ_POLISY MARKA
MODEL
NR_REJESTRACYJNY
AC
FORD
TRANSIT FDF 6
BHA80HV
OC
FORD
TRANSIT
BHA38UJ
AC
FORD
TRANSIT
BHA55SM
DATA_ZDARZENIA DATA_WYPLATY KWOTA
2018-05-15 08:27
2018-06-19
9108,89
2018-07-05 08:02
2018-07-12
1286,68
2018-04-10 00:00
2018-06-06 29443,95
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że załącznik do SIWZ dotyczący szkodowości był
opracowany wg stanu na dzień 8.05.2018 r.Wypłaty w/w szkód pojawiły się po tym
terminie.Zamawiający potwierdza wystąpienie w/w szkód.

33.

Prosimy o usunięcie zapisu z warunków dodatkowych do ubezpieczenia autocasco
„ubezpieczenie obejmuje koszty holowania po kolizji, awarii oraz parkowania po szkodzie - limit
1000 PLN na każdy pojazd, na jedno zdarzenie bez limitu liczby zdarzeń”
Odpowiedź: Zamawiający informuje,że pozostaje przy zapisach w siwz, chyba że ubezpieczenie
Assistance obejmuje ten zapis.

Pozostałe pytania:
34.

Prosimy o dopisanie do klauzuli obowiązku informacyjnego słów: „pod warunkiem uzyskania
zgody poszkodowanego na przetwarzanie jego danych osobowych”
Odpowiedź: Zamawiający wytaża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu.

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 17-08-2018 r.,
Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 17.08.2018 r. godz.12.00.
P. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : Ogłoszenie nr 500189176-N-2018 z dnia 08-08-2018 r.
35.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 –Podział mienia na lokalizacje
Blok F (Oddzi. Psychiatryczny i prosektoriumm)

296 659,64

Rejon nr 1 przychodnia

199 958,78

Zakł. Pielęgn. Opiekunczy ( 11 Listopada)

371 578,64

Transport samochodowy

914 008,87

Kosiarki

21 340,00

Kotlownia

1 866 666,44

GOZ Nowoberezowo

6 013,70

GOZ Czeremcha

4 851,91

GOZ Narewka

11 225,40

GOZ Narew

10 871,99

GOZ Bialowieża

51 161,00

Mienie w budynku szpitala

21 110 661,30

Załącznik nr 2 – Wykaz najcenniejszej aparatury elektronicznej
Aparat USG zakup 21.08.2008

230 000,00

Zestaw posredniej radiografii - 30.09.2010

450 000,00

Aparat RTG

841 368,78

-30.09.2010

Zestaw laporoskopowy 22.08.2008

189 852,71

Aparat RTG z ramieniem 2009

299 600,00

Aparat do znieczuleń 16.04.2009

129 990,02

Andrzej Rzepecki-Prokurent
PWS Konstanta SA
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