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Wrocław, 20.01.2016

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego
w Przemyślu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

4/2016/N/Przemyśl
Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Miejskiego w Przemyślu, na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do
SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje
wyjaśnienia do SIWZ:
Zamówienia Uzupełniające
Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie iż zapisy odnoszące się do zamówień uzupełniających a
mówiące o tym iż wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach
uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz
kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot zamówienia, zakres i
warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym - nie dotyczą ubezpieczeń
odpowiedzialności cywilnej
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie iż zapisy odnoszące się do sposobu naliczenia
dodatkowej składki lub wysokości jej zwrotu przy zastosowaniu systemu pro rata temporis
– nie dotyczą ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń
Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, iż intencją zapisu w treści: „Zapisy w ogólnych
warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres
opisany powyżej, nie mają zastosowania” jest pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU, a
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w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w
tym wyłączenia w nich określone.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w
SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń.
Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z
których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to
automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.
Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres
ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
Pytanie 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z treści SIWZ następującego
zapisu: „Zamawiający wnioskuje
o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą
brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia: 1. klauzula stempla
bankowego, 2. klauzula jurysdykcji”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności medycznej
Pytanie 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ochrony szkód
rzeczowych (szkody rzeczowe zostały uwzględnione w zakresie dobrowolnego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego
mienia).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, że zapis „W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma
zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków
ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody
objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych” odnosi się wyłącznie do obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia
Pytanie 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z definicji wypadku
ubezpieczeniowego słów „ lub czystą stratę finansową”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
Pytanie 8: Prosimy o wskazanie, który sprzęt elektroniczny z załącznika nr 9 ma zostać
objęty ochroną jako sprzęt przenośny, jeżeli nie ma takiego sprzętu, prosimy o wykreślenie
z zakresu ochrony zapisów dotyczących sprzętu przenośnego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt przenośny jest użytkowany tylko na
poszczególnych oddziałach i nie opuszcza terenu Szpitala.
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisów dotyczących sprzętu przenośnego.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Pytanie 9: Czy w sprzęcie elektronicznym zgłoszonym do ubezpieczenia występuje
urządzenie do jądrowego rezonansu magnetycznego, jeżeli nie występuje, prosimy o
wykreślenie z zakresu ochrony zapisów dotyczących takiego urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada jądrowego
rezonansu magnetycznego, ale nie wyklucza zakupu takiego sprzętu w przyszłości.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.
Pytanie 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia
klauzuli dedykowanej dla lamp
w sprzęcie medycznym w brzmieniu:
Klauzula - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność
Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na
następujących warunkach:
przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem
oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak
samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka
wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia
szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1
albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).
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Tabela nr 1
a) Oznaczenie lamp
(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)

Zmniejszenie odszkodowania
po okresie użytkowania
miesięczny
współczynnik

•
•
•

6 miesięcy

5,5 %

12 miesięcy

3,0 %

18 miesięcy

2,5 %

24 miesiące

2,0 %

24 miesiące

1,5 %

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
Lampy laserowe (poza medycyną)
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach,
oddziałach radiologicznych,
Lampy laserowe (w medycynie),
Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO(poza medycyną)
Lampy analizujące (poza medycyną)
Tyratrony (w medycynie)
Lampy kineskopowe (poza medycyną)
Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach
rentgenologicznych (w medycynie )
Inne lampy projektowe (w medycynie)
Lampy pamięciowe (poza medycyną)
Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)
Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w
medycynie)
Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)
Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje
okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp
płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę
procentową obliczoną zgodnie
z następującym schematem:
P
x
100
PG x X x Y
gdzie:
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej
lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed
wystąpieniem szkody, zależnie od tego,
na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę
włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,
X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta
dla lamp danego rodzaju:
a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy
do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:
Y = współczynnik likwidacyjny
a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
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Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują
indywidualne warunki udzielonej gwarancji.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pakiet II
Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie zasadności zamieszczenia „Klauzuli współdziałania
przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej” jako klauzuli fakultatywnej. Klauzula ta może
mieć zastosowanie jako dodatkowa do ryzyka autocasco, a ryzyko to nie jest przedmiotem
postępowania w zakresie pakietu II „Ubezpieczenia komunikacyjne”.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stosowne zmiany zostały zamieszczone na
stronie w dniu 15.01.2016.
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA
Pytanie 12: Prosimy o weryfikację podanej łącznej wysokości obrotów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podana dana w załączniku nr 10 do SWIZ jest
poprawna.
Pytanie 13: W informacji o szkodowości w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
(działalność medyczna) prosimy o podanie odszkodowań wypłaconych w okresie ostatnich
5 lat (tj. od 01.01.2011r.).
Odpowiedź: Zamawiający informuje o wypłatach odszkodowań od 01.01.2011:
1. wypłata w 2012 roku w wysokości 40 000 zł, data wystąpienia szkody 29.05.2008,
2. wypłata w 2014 roku w wysokości 93 350 zł z dopłatą w 2015 roku w wysokości
33 716 zł, data wystąpienia szkody 02.05.2006
Pytanie 14: W związku z koniecznością przygotowania oferty z uwzględnieniem
uzyskanych od Państwa wyjaśnień, co do treści specyfikacji, uprzejmie prosimy o
przedłużenie terminu składania ofert do dnia 26.01.2016r. do godz. 13:00
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na 25.01.2016 godz.
12.00. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Zmiany do SIWZ:
1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 22.01.2016 r. na dzień 25.01.2016 r.:
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I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:
Przetarg – ubezpieczenie dla Szpitala Miejskiego w Przemyślu
Nie otwierać przed 25.01.2016 r. godz. 12:15
2. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego –
wykonawcy.

II. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 25.01.2016 r., do godz. 12:00 na adres:
Szpital Miejski w Przemyślu, Sekcja Zamówień Publicznych
37-700 Przemyśl, ul. Juliusza Słowackiego 85
2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12:15 Następnie odbędzie
się badanie i ocena ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Pietryszyn
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