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Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Dotyczy: postępowania
ępowania przetargowego na świadczenie
wiadczenie usługi ubezpieczenia
odpowiedzialności
ści
ci cywilnej oraz mienia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy
Gru
w
Bystrej - nr sprawy: 1EZP/380/NON/1/2012

W związku
zku ze złoŜonymi
złoŜ
zapytaniami dotyczącymi treści siwz, stosownie
tosownie do art. 38 ust 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
zamówie publicznych, Specjalistyczny Zespół
Chorób Płuc i Gruźlicy
Gruź
w Bystrej wyjaśnia:
Pytanie nr 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNO
ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ II. PRZEDMIOT I ZAKRES
UBEZPIECZENIA pkt 2
z:
Ubezpieczenie odpowiedzialności
odpowiedzialno ci cywilnej podmiotów leczniczych z tytułu
świadczeń medycznych i niemedycznych oraz posiadanym mieniu.
Ochrona
hrona ubezpieczeniowa w granicach odpowiedzialności
odpowiedzialno ci ustawowej z tytułu czynu
niedozwolonego (odpowiedzialność
(odpowiedzialno deliktowa) oraz z tytułu niewykonania lub
nienaleŜytego
ytego wykonania zobowiązania
zobowi
(odpowiedzialność kontraktowa). Ochrona
ubezpieczeniowa winna obejmować
obejm
równieŜ szkody wyrządzone
dzone w następstwie
nastę
raŜącego
cego niedbalstwa.
na:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność
odpowiedzialno cywilna Zamawiającego za szkody
(będące następstwem
pstwem śmierci,
mierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym takŜe
tak
utracone korzyści
ści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,, gdyby nie doznał
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie)) wyrządzone
wyrz dzone osobie trzeciej w
następstwie
pstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania świadcze
wiadczeń zdrowotnych w związku
zku z wykonywaniem przez ubezpieczonego
działalności
ci leczniczej. Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej z tytułu
odpowiedzialności
ści cywilnej za szkody wyrządzone
wyrz dzone przez ubezpieczonego w zakresie nie
objętym obowiązkowym
ązkowym ubezpieczeniem odpowied
odpowiedzialności
ci cywilnej podmiotu
leczniczego.
Przedmiotem ubezpieczenia jest takŜe
tak odpowiedzialność cywilna Zamawiającego
Zamawiaj
za szkody
(osobowe i rzeczowe) wyrządzone
wyrz
osobie trzeciej w związku
zku z prowadzeniem działalności
działalno
określonej
lonej w umowie ubezpieczenia lub posi
posiadanym
adanym mieniem, które jest wykorzystywane w
takiej działalności,
ści, będące
b
następstwem:
1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności
odpowiedzialno ci ustawowej (OC deliktowa) lub
2) niewykonania lub nienaleŜytego
nienale
wykonania zobowiązania
zania (OC kontraktowa).
Odpowiedź
Zamawiający
cy zmienia treść
tre zapisu pkt. 2 Przedmiotu i zakresu ubezpieczenia na:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność
odpowiedzialno cywilna Zamawiającego za szkody
(będące następstwem
pstwem śmierci,
mierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym takŜe
tak
utracone korzyści
ści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,
osi
, gdyby nie doznał
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie)) wyrządzone
wyrz dzone osobie trzeciej w
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następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego
działalności leczniczej. Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej z tytułu
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie nie
objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu
leczniczego.
Przedmiotem ubezpieczenia jest takŜe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody
(osobowe i rzeczowe) wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności
określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w
takiej działalności, będące następstwem:
1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
2) niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa
Pytanie nr 2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ II. PRZEDMIOT I ZAKRES
UBEZPIECZENIA pkt 2
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych z tytułu świadczeń
medycznych i niemedycznych oraz posiadanym mieniu - przyjmujemy, iŜ intencją
Zamawiającego jest ustalenie odrębnej sumy gwarancyjnej w wysokości 200.000zł na jedno
i wszystkie zdarzenie (lub innej wskazanej przez Zamawiającego) dla ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z posiadanym
mieniem oraz dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie
trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez
ubezpieczonego działalności leczniczej (nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym)
Odpowiedź
TAK
Pakiet nr 3
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ II. PRZEDMIOT I ZAKRES
UBEZPIECZENIA pkt 2.2
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych z tytułu świadczeń medycznych i
niemedycznych oraz posiadanym mieniu - pkt. 2.2 - prosimy o doprecyzowanie Ŝe szkody będące
następstwem pobrania, przechowywania lub przetaczania krwi bądź preparatów krwiopochodnych nie
dotyczą prowadzenia banku komórek krwiotwórczych, krwi pępowinowej oraz banku komórek
macierzystych
l

Odpowiedź
Szkody będące następstwem pobrania, przechowywania lub przetaczania krwi bądź preparatów
krwiopochodnych nie dotyczą prowadzenia banku komórek krwiotwórczych, krwi pępowinowej oraz
banku komórek macierzystych.

Pytanie nr 4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
pkt 2
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych z tytułu świadczeń medycznych
i niemedycznych oraz posiadanym mieniu - prosimy o potwierdzenie. Ŝe do kwestie nie
uregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź
Tak potwierdzamy, iŜ w kwestiach nieuregulowanych SIWZ będą miały zastosowanie
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Pytanie nr 5
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ II. PRZEDMIOT I ZAKRES
UBEZPIECZENIA pkt 2.4
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych z tytułu świadczeń
medycznych i niemedycznych oraz posiadanym mieniu - pkt. 2.4 - w odniesieniu do
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objęcia ochroną szkód w mieniu przechowywanym prosimy o informację czy
zamawiający akceptuje poniŜszą treść klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta
w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne I
całodobowe świadczenia zdrowotne.
1.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach
wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2.
Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta
przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
3.
Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w
osobnych zamykanych pomieszczeniach. do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna przyjmująca rzeczy na przechowanie.
4.
Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie
na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta
przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
5.
Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot
leczniczy depozytu.
Prosimy jednocześnie o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia
dla rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w
podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne.

Odpowiedź

Tak Zamawiający akceptuje powyŜszą treść klauzuli oraz wprowadza podlimit w wysokości 20 000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia dla rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach
wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
Pytanie nr 6
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ II. PRZEDMIOT I ZAKRES
UBEZPIECZENIA pkt 2.11
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych z tytułu świadczeń medycznych i
nie medycznych oraz posiadanym mieniu - pkt. 2.11 - w odniesieniu do objęcia ochroną szkód
związanych z prowadzeniem apteki prosimy o informację czy zamawiający akceptuje poniŜszą
treść klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną
działalnością apteki szpitalnej lub zakładowej.
Zakresem ubezpieczenia objęta jest równieŜ odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody
wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub
zakładową.
Poza wyłączeniami określonymi w OWU Wykonawca nie odpowiada ponadto za szkody:
1) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium
RP,
2) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków
psychotropowych, narkotyków,
3) powstałe wskutek sprzedaŜy lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
4) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
5) spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia,
6) powstałe w wyniku uŜywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką lub
innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania,
7) wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia
leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający waŜnego atestu (certyfikatu,
zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez
obowiązujące przepisy', jeŜeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał
wpływ na powstanie szkody,
8) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego. wyrobu
kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w
związku z jego uŜywaniem,
9) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości,
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10) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego,
11)
powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu,
sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu.".
Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.

Odpowiedź
Zamawiający nie akceptuje treści powyŜszej klauzuli.
Pytanie nr 7
Czy wyraŜają Państwo zgodę na zmianę zapisów w Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia z:
Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia oraz termin
wykonania zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia:
1) odpowiedzialności cywilnej Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w
Bystrej - zgodnie z warunkami określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego ziałalność leczniczą (Dz. U. z
2011 r. nr 293 poz. 1729),
2) mienia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej od
poŜaru i innych zdarzeń losowych, od kradzieŜy z włamaniem i rabunku,
3) sprzętu elektronicznego
w okresie od
01.03.2012 r. do
31.12.2012 r.
na:
Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia oraz termin
wykonania zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia:
1) odpowiedzialności cywilnej Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w
Bystrej - zgodnie z warunkami określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z
2011 r. nr 293 poz. 1729),
2) mienia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej od
poŜaru i innych zdarzeń losowych, od kradzieŜy z włamaniem i rabunku,
3) sprzętu elektronicznego
w okresie od 01.03.2012 r. do 28.02.2013 r.
Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść zapisu pkt. 1 Rozdz. III siwz na:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia:
1) odpowiedzialności cywilnej Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w
Bystrej - zgodnie z warunkami określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z
2011 r. nr 293 poz. 1729),
2) mienia Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej od
poŜaru i innych zdarzeń losowych, od kradzieŜy z włamaniem i rabunku,
3) sprzętu elektronicznego
w okresie od 01.03.2012 r. do 28.02.2013 r.
Pytanie nr 8
Czy wyraŜają Państwo zgodę na zmianę zapisów w Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia z:
Rozdział IV: Oferty częściowe, wariantowe oraz równowaŜne
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować realizację
całości zamówienia, tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Szpitala przez
okres 10 miesięcy, zgodnie z zakresem i na warunkach określonych w siwz.
na:
Rozdział IV: Oferty częściowe, wariantowe oraz równowaŜne
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować realizację
całości zamówienia, tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Szpitala przez
okres 12 miesięcy, zgodnie z zakresem i na warunkach określonych w siwz.
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Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść zapisu pkt. 1 Rozdz. IV siwz. na:
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować realizację
całości zamówienia, tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz majątku Szpitala przez
okres 12 miesięcy, zgodnie z zakresem i na warunkach określonych w siwz

Pytanie nr 9
Czy wyraŜają Państwo zgodę na zmianę zapisów w Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia z:
Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia
4. Zamawiający wymaga zagwarantowania przez wykonawcę moŜliwości płatności łącznej
składki w pięciu równych ratach, bez dodatkowych kosztów.
na:
Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia
4. Zamawiający wymaga zagwarantowania przez wykonawcę moŜliwości płatności łącznej
składki w czterech równych ratach, bez dodatkowych kosztów.
Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść zapisu pkt. 4. Rozdz. III SIWZ .na:
4. Zamawiający wymaga zagwarantowania przez wykonawcę moŜliwości płatności łącznej składki
w czterech równych ratach, bez dodatkowych kosztów.
Pytanie nr 10
Ponadto prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 10.02.2012r. na dzień 17.02.2012r.

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis siwz .
Ponadto Zamawiający w załączniku nr 2 do siwz „Dane do ubezpieczenia w ROKU 2012”
zmienia okres ubezpieczenia na:
Od 01.03.2012- do 28.02.2013
W zakresie, w jakim udzielone odpowiedzi na zapytania zmieniły treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, naleŜy je traktować jako zmianę treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dokonaną na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Dyrektor SZChPiG w Bystrej
Urszula Kuc
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