Bystra 07.01.2012
Nr sprawy: 1/EZP/380/NON/1/201
/EZP/380/NON/1/2012

Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz
Dotyczy: postępowania
ostępowania przetargowego na
świadczenie
wiadczenie usługi ubezpieczenia
odpowiedzialnoś cywilnej oraz majątku
odpowiedzialności
tku Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i
Gruźlicy
licy w Bystrej - nr sprawy: 1/EZP/380/NON/1/2012
Ubezpieczenie mienia od poŜaru
po
i innych zdarzeń losowych.
Pytanie nr 1
1. Czy wyraŜają
wyraŜ Państwo zgodę na zmianę klauzuli inwestycyjnej na nast
następująca:
Klauzula inwestycyjna.
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą
niniejsz klauzulą postanowie
postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się,
si Ŝe:
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia
cia ubezpieczeniem zgodnie z
umowąą ubezpieczenia,
b) wzrost wartości
warto
przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek
dokonanych inwestycji ,
zostają objęte automatyczną
automatyczn ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach
określonych
lonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia
cia ich w posiadanie przez
Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków
rodków trwałych w skutek dokonanych
inwestycji od chwili ukończenia
uko czenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna
ochrona ubezpieczeniowa odnosi się
si wyłącznie
cznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w
umowie ubezpieczenia. Objęcie
Obj
w posiadanie nowych środków trwałych przez
Ubezpieczonego lub wzrost wartości
warto
środków
rodków trwałych powinno być
by potwierdzone
dokumentem np. fakturą
faktur zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną
ubezpieczeniow nie jest objęte
ubezpieczeniową
te mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz
prac budowlano-montaŜowych
budowlano
(w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany
zobowi zany jest zgłosić zwiększenie sumy
ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu
zako
kaŜdego
Ŝdego półrocza okresu
ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność
Odpowiedzialno Ubezpieczyciel w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na
mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości
wysoko (do wyboru)
a. 15% wartości
wart
łącznej sumy ubezpieczenia
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna
czna suma ubezpieczenia
przekracza przyjęty
przyj
w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych
okre
w
ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Dopłata składki wynikającej
wynikaj ej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje
nast
na
następujących
ących zasadach: Ubezpieczający
Ubezpieczaj
jest zobowiązany
zany zapłacić
zapłaci składkę za okres
świadczonej
wiadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zako
zakończeniu kaŜdego
półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie
dzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia
w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości
wysoko ci stawki rocznej.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie
zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź
b
zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona
rozliczenia składki na zasadach określonych
okre
w ust. 5.
Odpowiedź
TAK
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Pytanie nr 1
Czy wyraŜają Państwo zgodę na zmianę franszyzy na:
Franszyza redukcyjna: 1 000 zł
Odpowiedź
Zamawiający wyraŜa zgodę, na zmianę franszyzy redukcyjna – 1 000 zł .
Ponadto uprzejmie proszę o poniŜsze informacje:
- Czy od 1997r. włącznie miejsce Ubezpieczenia zostało dotknięte powodzią.
Odpowiedź
NIE
W przypadku obiektów o konstrukcji palnej lub w których elementy konstrukcji są palne
prosimy o:
- wskazanie wartości tych obiektów
Odpowiedź
Wartość obiektów posiadających w swojej konstrukcji elementy palne to ; 11 056034,46 zł

- wskazanie które elementy konstrukcji obiektów są palne, czy zostały zaimpregnowane
ogniowo potwierdzone odpowiednim certyfikatem (prosimy o przedstawienie stosownego
dokumentu)
Odpowiedź
Elementy palne konstrukcji:
Pawilon I- strop pierwszego piętra, więźba dachowa
Pawilon II i III strop ostatniej kondygnacji, więźba dachowa
Pawilon 2c – strop ostatniej kondygnacji, więźba dachowa
Dyrektorówka – więźba dachowa
Pozostałe obiekty nie posiadają elementów palnych.
Zaimpregnowane ogniwo zostały elementy palne na obiektach:
Pawilon 2c, Dyrektorówka
- czy instalacja elektryczna która znajduje się na elementach palnych konstrukcji jest
prowadzona w peszlach unikalnych
Odpowiedź
TAK
- w przypadku więźby drewnianej, jakie jest pokrycie dachowe
Odpowiedź
Dachówka, ceramiczna lub betonowa
- w przypadku więźby drewnianej – czy na poddaszach lub strychach znajduje się mienie
łatwopalne, czy instalacja tam prowadzona jest w niepalnych osłonach
Odpowiedź
Na poddaszach i strychach nie znajduje się mienie łatwopalne, a instalacja prowadzona jest w
niepalnych osłonach

- czy w piwnicach i na poddaszach budynków składowane są materiały palne( Materace,
koce)
Odpowiedź
NIE
- Ponadto prosimy o odniesienie się czy jest spełnione poniŜsze:
1) mienie będące przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczonych lokalizacjach
jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych, w
zakresie ochrony p.poŜ., a w szczególności
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a) Ustawą o ochronie przeciwpoŜarowej
b) Ustawą w sprawie warunków technicznych , jakimi powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie
c) Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów.
Odpowiedź
TAK

- obiekty budowlane są uŜytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
Odpowiedź
TAK
- obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu wykonywanym
przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono
zastrzeŜeń warunkujących ich uŜytkowanie
a w szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) Przydatności do uŜytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego
otoczenia
b) Sprzętu przeciwpoŜarowego
c) Instalacji elektrycznej i odgromowej
d) Instalacji gazowej
e) Przewodów kominowych
f) Instalacji gazów medycznych
g) Instalacja przeciwpoŜarowa
h) Instalacji ciśnieniowych
i) Urządzeń dźwigowych
Odpowiedź
TAK

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
1. Czy wyraŜają Państwa zgodę na wprowadzenie poniŜszej klauzuli w odniesieniu do
endoskopów:
Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii doŜylnej
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii doŜylnej
wyłącznie pod następującymi warunkami:
-

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane
do zachowania urządzenia w naleŜytym stanie,
przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie
kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
przestrzegane są kaŜdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego
stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.
2.

Prosimy o informacje czy początek okresu eksploatacji sprzętu elektronicznego jest
toŜsamy z rokiem jego produkcji?
W przypadku sprzętu w wieku powyŜej 5 lat (wiek sprzętu liczony od daty produkcji)
czy wyraŜają Państwa zgodę na zastosowanie poniŜszej klauzuli:
Odszkodowanie w gotówce (do wartości rzeczywistej sprzętu)
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ PZU S.A. wypłaca
odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu w gotówce do wysokości
rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.
Odpowiedź
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Ad. 1 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli jw. w odniesieniu do endoskopów.
Ad. 2 Początek okresu eksploatacji sprzętu elektronicznego jest toŜsamy z rokiem jego
produkcji . Zamawiający nie wyraŜą zgody na zastosowanie powyŜszej klauzuli .

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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