Sosnowiec 26.09.2018r.

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
CZĘŚĆ II PYTAŃ I ODPOWIEDZI
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia
Katowickiego Centrum Onkologii
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej ustawą Pzp informuje, iż wpłynęły zapytania
od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ”.
Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp.
CZĘŚĆ II
1.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
3.
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności pozamedycznej i posiadanego mienia.

PYTANIA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK i
ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK:

SPRZĘTU

1. Prosimy o informację dotyczącą konstrukcji poszczególnych budynków wskazanych do
ubezpieczenia
Odp.: CZĘŚĆ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU 10 DO SIWZ /ARKUSZ BUDYNKI
BUDOWLE/
KONSTRUKCJA BUDYNKÓW STARSZYCH JEST WYKONANA W SPOSÓB TRADYCYJNY
MUROWANY NA FUNDAMENTACH Z ŁAW BETONOWYCH. STROPY CERAMICZNE NA
BOLKACH. WYJĄTEK STANOWIĄ DWA OBIEKTY O STROPACH DREWNIANYCH. NOWE
OBIEKTY MUROWANE Z ELEMENTAMI ŻELBETOWYMI NA FUNDAMENTACH ŻELBETOWYCH,
O STROPACH ŻELBETOWYCH. WYPRAWA TYNKOWA MURÓW W WIĘKSZOŚCI OBIEKTÓW
TRADYCYJNA. W NOWYCH OBIEKTACH WYSTĘPUJĄ MURY OCIEPLONE, A TAKŻE ŚCIANY
WIELOWARSTWOWE Z KLINKIEREM JAKO ZEWNĘTRZNYM WYKOŃCZENIEM.
2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje
poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest
każdorazowo pisemnymi protokołami.
Odp.: POTWIERDZAMY
3. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i
przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego
warunku wraz z określeniem ich przyczyny .
Odp.: POTWIERDZAMY
4. Czy do ubezpieczenia zostały włączone pustostany, lub budynki przeznaczone do rozbiórki .
Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ich lokalizacji, sposobu zabezpieczenia i jednostkowych sum
ubezpieczenia.
W przypadku, jeżeli do ubezpieczenia zostały włączone budynki przeznaczone do rozbiórki, prosimy o
wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej .
Odp.: DO UBEZPIECZENIA NIE ZOSTAŁY WŁĄCZONE PUSTOSTANY.
POZYCJA NR 6 Z WYKAZU BUDYNKÓW I BUDOWLI O WARTOŚCI 204 307,87 ZŁ JEST
PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI. NIE JEST ZNANA JEJ DATA – BRAK ZGODY NA
WYŁĄCZENIE Z UBEZPIECZENIA.
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5. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania
przedmiotowego Zamówienia , które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem
określonym w SIWZ z podaniem rodzaju inwestycji , szacowanej wartości inwestycji oraz terminu
rozpoczęcia /ukończenia jej realizacji .
Odp.: ZAMAWIAJĄCY NIE PLANUJE ISTOTNYCH INWESTYCJI Z WYJĄTKIEM BIEŻĄCEJ
MODERNIZACJI POSIADANEGO MIENIA
6. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula będzie mieć
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczenia w systemie sum stałych .
Odp.: POTWIERDZAMY
7. Prosimy o potwierdzenie, że w ryzyku zapadania / osuwania się ziemi są wyłączone szkody
powstałe na skutek działalności człowieka .
Odp.: NIE POTWIERDZAMY
8. Klauzula transportowania – prosimy o szczegółową informację jakie mienie ma zostać objęte
ochroną w ramach tej klauzuli .W jakim celu będzie transportowane i dokąd .Czy przewożone będą
również maszyny i urządzenia . Jeżeli tak to proszę o informację jakiego rodzaju maszyny . Czy są to
maszyny nowe czy używane ?
Odp.: KLAUZULA TRANSPORTOWANIA DOTYCZY EWENTUALNYCH SZKÓD, KTÓRE MOGĄ
POWSTAĆ PRZY PRZEMIESZCZANIU MIENIA MIĘDZY LOKALIZACJAMI UBEZPIECZONEGO
PRZY CZYM UBEZPIECZONY NIE PRZEWIDUJE KONKRETNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DO
TRANSPORTU. CHODZI JEDYNIE O POTENCJALNĄ SZKODĘ
W
PRZYPADKU
INCYDENTALNEGO PRZEMIESZCZANIA MIENIA
9. Klauzula transportowania - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w ramach niniejszej klauzuli
szkód:
- powstałych wskutek niewłaściwego załadowania , umocowania lub rozmieszczenia mienia
- spowodowanych użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego mienia
lub spowodowanym złym stanie technicznym
- spowodowane użycie niesprawnym lub niewłaściwych maszyn
- powstałych wskutek nietrzeźwości , odurzenia środkami odurzającymi kierowcy lub dokonującego
załadunku i rozładunku
Odp.: ZGODA NA TAKIE WYŁĄCZENIE
10. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy
rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia .
Odp.: POTWIERDZAMY
11. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w opisie przedmiotu zamówienia w
SIWZ będą miały zastosowanie zapisy w OWU wykonawcy .
Odp.: POTWIERDZAMY, O ILE NIE BĘDĄ ONE ODBIEGAŁY OD STANDARDÓW RYNKOWYCH I
NIE BĘDĄ OBNIŻAŁY WYMOGÓW SIWZ
12. Prosimy o wskazanie najdroższej lokalizacji uwzględniającej wartość budynku lub kompleksu
budynków.
Odp.: LOKALIZACJA PRZY UL. RACIBORSKIEJ 27
13. Klauzula kradzieży zwykłej – prosimy o modyfikację zapisów SIWZ i wprowadzenie zapisu
dotyczącego obowiązku powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu policji.
Odp.: ZGODA NA TAKI ZAPIS
14. Klauzula warunków i taryf – prosimy o modyfikację zapisów SIWZ i prowadzenie zapisu z
zastrzeżeniem art. 816 KC, oraz potwierdzenie, ze nie dotyczy limitów i sum w systemie pierwszego
ryzyka.
Odp.: ZGODA NA TAKI ZAPIS
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15. Klauzula katastrofy budowlana – prosimy o zmianę zapisów SIWZ I wprowadzenie zapisu , iż
Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w :
- trakcie rozbudowy, przebudowy
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach
konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni
-przeznaczonych do rozbiórki
Odp.: BRAK ZGODY
16. Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku katastrofy budowlanej w
wysokości – 5% wartości szkody nie mniej niż 2 000,00 zł
Odp.: BRAK ZGODY
17. Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych – prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ochrona
ubezpieczeniowa będzie pod warunkiem, że: prowadzone prace nie będą miały wpływu na sprawność
urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane w
załącznikach do SIWZ, dotyczą prac nie związanych z remontem dachu oraz nie naruszają konstrukcji
nośnej budynku/-ów
Odp.: BRAK ZGODY
18. Prosimy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego w KL. urządzeń do jądrowego rezonansu
magnetycznego w wysokości - 200 000,00 zł
Odp.: BRAK ZGODY
19. Prosimy o wprowadzenie limitu odszkodowawczego w Klauzuli lamp elektronowych w wysokości
200 000,00 zł .
Odp.: ZGODA
20. Prosimy o zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego Klauzuli IT zgodnie z poniższą treścią :
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:
1. utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych,
kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub
fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów
(chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,
2.nieprawidłowego działaniu sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy
układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego
uszkodzenia.
Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek
danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub
wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To
wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.
Odp.: BRAK ZGODY
21. Prosimy o podanie łącznych sum ubezpieczenia w poszczególnych lokalizacjach .
Odp.: NIE JESTEŚMY W STANIE PODAĆ DOKŁADNYCH ŁĄCZNYCH SUM UBEZPIECZENIA W
POSZCZEGÓLNYCH LOKALIZACJACH. ICH SZACUNKOWA WARTOŚĆ KSZTAŁTUJE SIĘ
NASTĘPUJĄCO:
UL. RACIBORSKA 26 – OK. 3 MILIONY ZŁOTYCH
UL. RACIBORSKA 27 – OK. 112 MILIONÓW ZŁOTYCH
UL. RACIBORSKA 28 – OK. 2 MILIONY ZŁOTYCH
UL. JÓZEFOWSKA 119 – OK. 3 MILIONY ZŁOTYCH
22. Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu
medycznego sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 5% nie mniej niż 1 000,00 zł .
Odp.: BRAK AKCEPTACJI
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PYTANIA W
ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ- CZEŚĆ II
1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie wykraczał w żadnym wypadku poza
zakres odpowiedzialności ustawowej .
Odp.: POTWIERDZAMY
2. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach wyłączeń nieuregulowanych w SIWZ będą miały
zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU wykonawcy .
Odp.: POTWIERDZAMY, O ILE NIE BĘDĄ ONE ODBIEGAŁY OD STANDARDÓW RYNKOWYCH I
NIE BĘDĄ OBNIŻAŁY WYMOGÓW SIWZ
3. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC z tytułu prowadzonej działalności w okresie ostatnich 3
lat nie były wypłacone odszkodowania ani zgłaszane roszczenia mogące skutkować wypłatę
odszkodowania
Odp.:
ZGODNIE Z ZAŚWIADCZENIEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ, W
OSTATNICH 10 LATACH ZGŁOSZONO JEDNĄ SZKODĘ Z UBEZPIECZENIA OC (REZERWA
7 000,00 ZŁ).

Pełnomocnik Zamawiającego
BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
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