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Pytania i Odpowiedzi
Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim nr ogłoszenia
405882-2011
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z
2007r., NR 223, poz. 1655 ze zm..) wnosimy o zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pyt. 1. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wnosimy o wykreślenie z zakresu u
ubezpieczenia zapisu „śnieg (zaleganie śniegu)” i zastąpienie go zapisem „napór śniegu lub lodu - bezpośrednie działanie
ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia
sąsiedniego na mienie ubezpieczone”. Wnosimy również o wykreślenie zapisu „W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/lodu
pokryte będą zarówno szkody będące następstwem oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i
szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku
działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na
dachach. Dla ryzyka zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach ustala się limit w wysokości
100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyczerpywany.”
Pyt. 2. Wnosimy o informację jakiego rodzaju przedmioty i o jakiej wartości mają być objęte ochroną na zewnątrz budynku, w
ramach szkód spowodowanych na skutek huraganu deszczu nawalnego itp.
Pyt. 3. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w nowych lokalizacjach i klauzuli miejsc ubezpieczenia wnosimy o
wprowadzenie limitu w wysokości 150.000,00 PLN w odniesieniu do jednej lokalizacji.
Pyt. 4 w odniesieniu do klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowego mienia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk wnosimy o wykreślenie wymienionej klauzuli i zastąpienie jej klauzulą o treści:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego, iż rozszerza się ochronę ubezpieczeniową na nowo nabyty sprzęt lub na sprzęt w posiadanie którego
Ubezpieczający lub Ubezpieczony wszedł w trakcie trwania umowy, przy czym wartość tego sprzętu nie przekracza 30%
łącznej sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że:
- automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej następuje z chwila wpisu nowego sprzętu do rejestru środków
trwałych, kwartalnie Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować ubezpieczyciela o sprzęcie nabytym i zarejestrowanym od
momentu zawarcia umowy
- kwartalnie Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować ubezpieczyciela o sprzęcie nabytym i zarejestrowanym w okresie
kwartału.
Podwyższenie sumy pociąga za sobą opłatę dodatkowej składki liczonej począwszy od dnia następnego po zmianie sumy
ubezpieczenia.
Pyt. 5 wnosimy o wykreślenie z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zapisu:
„Przez wartość księgową brutto rozumie się cenę zakupu sprzętu/oprogramowania będącego bezpośrednim zamiennikiem
utraconego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych; tego samego lub podobnego rodzaju i wydajności
(przywrócenie do stanu przed szkodą bez uwzględnienia stopnia zużycia), powiększona o koszty transportu, cła, montażu i
innych opłat o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia”.

Odpowiedzi:
Ad. 1.
Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
w zakresie ubezpieczenia zapisu „śnieg (zaleganie śniegu)” i zastąpienie go zapisem „napór śniegu lub
lodu - bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się
pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone”.
Wyrażamy również zgodę na zmianę zapisu z:
„W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem
oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i szkody będące następstwem
zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. Na:
ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia
na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach.
Dla ryzyka zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach ustala się limit w
wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyczerpywany.”
Ad. 2.
Zakres ubezpieczenia w ramach szkód spowodowanych na skutek zdarzeń losowych (huraganu, deszczu
nawalnego itp.) obejmować ma uszkodzenie takich urządzeń jak:
- zewnętrzne elementy urządzeń wentylacyjnych (kanalizacja)
- zewnętrzne elementy klimatyzacji;
- ciąg wentylacji klimatyzacji (jednostki traktu porodowego)
Są to elementy na stałe związane z budynkiem o konstrukcji stalowej (lub w stalowej obudowie).
Łączna wartość tych elementów to ok. 100 000zł.
Ad. 3.
Wyrażamy zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w odniesieniu do ubezpieczenia mienia w
nowych lokalizacjach w wysokości 150.000,00 PLN w odniesieniu do jednej lokalizacji.
Ad. 4.
Wyrażamy zgodę na wprowadzenie zmiany w odniesieniu do klauzuli automatycznego ubezpieczenia
nowego mienia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, tj.:
wykreślenie wymienionej w SIWZ klauzuli i zastąpienie jej klauzulą o treści:
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż rozszerza się ochronę ubezpieczeniową na nowo
nabyty sprzęt lub na sprzęt w posiadanie którego Ubezpieczający lub Ubezpieczony wszedł w trakcie
trwania umowy, przy czym wartość tego sprzętu nie przekracza 30% łącznej sumy ubezpieczenia pod
warunkiem, że:
- automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej następuje z chwila wpisu nowego sprzętu do
rejestru środków trwałych, kwartalnie Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować ubezpieczyciela o
sprzęcie nabytym i zarejestrowanym od momentu zawarcia umowy
- kwartalnie Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować ubezpieczyciela o sprzęcie nabytym i
zarejestrowanym w okresie kwartału.
Podwyższenie sumy pociąga za sobą opłatę dodatkowej składki liczonej począwszy od dnia następnego po
zmianie sumy ubezpieczenia.
Ad.. 5
Wyrażamy zgodę na wykreślenie z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zapisu:
„Przez wartość księgową brutto rozumie się cenę zakupu sprzętu/oprogramowania będącego
bezpośrednim zamiennikiem utraconego tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych;
tego samego lub podobnego rodzaju i wydajności (przywrócenie do stanu przed szkodą bez
uwzględnienia stopnia zużycia), powiększona o koszty transportu, cła, montażu i innych opłat o ile
zostały zgłoszone do ubezpieczenia”.
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