Warszawa, dnia 21.06.2018r.
Nr sprawy SPZOZ.U.451/2018
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Kompleksowe ubezpieczenie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów” (Nr sprawy
SPZOZ.U.451/2018) wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść wyjaśnień na otrzymane zapytania
zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 15.06.2018r.
Pytanie 1
Proszę o podział majątku na lokalizacje.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w celu doszczegółowienia informacji o przedmiocie
zamówienia dokonał modyfikacji zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie dodatkowego załącznika
do opisu przedmiotu zamówienia, w którym uwzględniono całość posiadanych środków trwałych z
przypisanymi lokalizacjami. Załącznik nazywa się „ubezpieczenie 2018 - SIWZ zał 1 ZAŁ. A13
dodatkowy wykazy do opisu” i dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego
www.zozursynow.pl.
Pytanie 2
Proszę o zgodę na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, który jest wykazany w ubezpieczeniu
mienia od wszystkich ryzyk na ubezpieczenie go na ryzykach nazwanych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami SIWZ.
Pytanie 3
Proszę o dopisanie zapisu poniżej do klauzuli automatycznego zwiększania wartości mienia
„Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia.”
Odpowiedź:. Zamawiający dokonał modyfikacji ww. zapisów, które otrzymują brzmienie:
„Zgłaszanie tych środków do ubezpieczenia będzie się odbywało w terminie 30 dni po upływie
rocznego okresu ubezpieczenia w formie pisemnej” oraz
„Inwestycje, których wartość przekracza przyjęty limit winny być zgłoszone do Ubezpieczyciela
niezwłocznie w formie pisemnej.”
Zapytanie nr 2 z dnia 18.06.2018r.
Pytanie 1

Proszę o zmianę zapisów dot. Odpowiedzialności podczas podróży służbowych na „zakres
ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzonej podczas podróży służbowych
pracowników z wyłączeniem szkód powstałych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i ich
posiadłości oraz Meksyku
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami SIWZ.
Zapytanie nr 3 z dnia 18.06.2018r.
Pytanie 1
Ze względu na 24 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, wnosimy o wprowadzenie do
Umowy Ubezpieczenia Klauzuli wypowiedzenia umowy ubezpieczenia o następującej treści:
Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia
Strony uzgodniły, że:
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu
rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych
powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:
−
wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia
oddzielnie;
Wysoka szkodowość rozumiana jest jako stosunek wypłaconych odszkodowań z
poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy za
poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 8 miesięcy danego roku ochrony przekraczająca 50%,
−
istotne pogorszenie warunków reasekuracyjnych;
Powód ten musi być potwierdzony przez Ubezpieczyciela odpowiednim oświadczeniem
zawierającym uzasadnienie faktyczne dla realizacji niniejszej przesłanki uprawniającej do
wypowiedzenia umowy (w tym, np. określenie wpływu zmian warunków posiadanej ochrony
reasekuracyjnej na możliwość utrzymania warunków umowy ubezpieczenia w kolejnym okresie,
itp.).
Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie
uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż
powyższy trybie.
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się
należna i/lub wymagalna.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami SIWZ.
Pytanie 2
Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia Klauzuli szkód elektrycznych w odniesieniu
do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z warunkami SIWZ.
Pytanie 3
Prosimy o przesłanie podziału sum ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego na lokalizacje.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w celu doszczegółowienia informacji o przedmiocie
zamówienia dokonał modyfikacji zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie dodatkowego załącznika
do opisu przedmiotu zamówienia, w którym uwzględniono całość posiadanych środków trwałych z
przypisanymi lokalizacjami. Załącznik nazywa się „ubezpieczenie 2018 - SIWZ zał 1 ZAŁ. A13
dodatkowy wykazy do opisu” i dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego
www.zozursynow.pl.
Pytanie 4
Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej sumie ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia
mienia i sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź:. Zamawiający informuje, że w celu doszczegółowienia informacji o przedmiocie
zamówienia dokonał modyfikacji zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie dodatkowego załącznika
do opisu przedmiotu zamówienia, w którym uwzględniono całość posiadanych środków trwałych z
przypisanymi lokalizacjami. Załącznik nazywa się „ubezpieczenie 2018 - SIWZ zał 1 ZAŁ. A13

dodatkowy wykazy do opisu” i dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego
www.zozursynow.pl.
Ponadto, Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie: Klauzula
rozszerzenia ochrony o szkody wyrządzone błędem ludzkim dotyczy rozdziału II sekcja I, w
związku z tym treść klauzuli otrzymuje poniższe brzmienie:
Klauzula rozszerzenia ochrony o szkody wyrządzone błędem ludzkim
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową o odpowiedzialność za szkody powstałe w
maszynach, aparatach (w tym sprzęcie elektronicznym i medycznym) spowodowane działaniem
człowieka wskutek błędu osób uprawnionych do ich obsługi.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
rozliczeniowym/polisowym 50.000,00 PLN.
Dotyczy Rozdziału II, Sekcja I.

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami do treści SIWZ wynikającymi w szczególności z
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający informuje że przedłuża termin składania ofert do
28.06.2018r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2018r., o godz. 11.15 w siedzibie
Zamawiającego, w Warszawie przy ul. Zamiany 13, w sali konferencyjnej nr 5 (parter).

