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Wrocław,15.11.2017 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kępnie
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 179/2017/N/KĘPNO
Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kępnie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers
S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, Ubezpieczenie szyb i przedmiotów
szklanych od stłuczenia, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
oraz ryzyka dewastacji, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich
ryzyk.
Pytanie nr 1
1. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji ,
jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia
Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odp. na pytanie nr 26 oraz 27 w dniu 13.11.2017 r.
2. Czy budynek, budowle podlegające ubezpieczeniu są wyłączone (lub planowane jest w
ciągu okresu zamówienia wyłączenie ) z eksploatacji - jeżeli tak to prosimy o podanie :
a) przyczyny wyłączenia budynków /budowli z eksploatacji ,
b) w jaki sposób budynki będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych
c) przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach),
d) trybu sprawdzania przez Ubezpieczającego każdej z takich lokalizacji na okoliczność
zajścia niekorzystnych zmian od daty zaprzestania użytkowania .
e) podanie lokalizacji
Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odp. na pytanie nr 26 oraz 27 w dniu 13.11.2017 r.
3. Prosimy o określenie stanu technicznego budynku wg gradacji dobry, dostateczny, zły
Odpowiedź: dobry
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4. W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych
i modernizacyjnych, prosimy o podanie zakresu i wartości robót budowlanych jakie
Zamawiający zamierza prowadzić w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania nr 22 oraz 28 w dniu
13.11.2017 r.
5. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że
Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
6. Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została
uregulowana w SIWZ, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i
klauzulach do OWU Wykonawcy.
Odpowiedź: w przypadku gdy klauzula jest w treści SIZW, to bez udzielenia osobnej
zgody w trybie zmian do SIWZ, wyłączenia w klauzulach mogą być tylko takie jaki w
SIWZ (np. jeśli klauzula katastrofy budowlanej zakłada maksymalny wiek budynku
objętego ochrona na 50 lat, to klauzula zakładu ubezpieczeń nie może wprowadzać
dodatkowego ograniczenia wieku obiektu np. tylko do wieku 30 lat).
7. Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 17-11-2017r
Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odpowiedzią. na pytanie nr 3 w dniu 13.11.2017 r.
8. W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie przyczyn szkód.
Odpowiedź: zgodnie z udzieloną odp. na pytanie nr 20 w dniu 13.11.2017 r.
9. W odniesieniu do szkód dotyczących powodzi uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla
Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki
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