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Wrocław, 31.08.2017 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Krotoszynie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 132/2017/N/KROTOSZYN
Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Krotoszynie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra
Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

Pytanie nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nie
obejmuje ryzyka powodzi.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 2
Prosimy o podanie wysokości PML.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wysokość PML to ok. 21 000 000 zł

Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, że sprzęt medyczny w karetkach, mający być objęty dodatkowym
rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, jest ujęty w
wykazie ruchomości a nie w wykazie sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że sprzęt medyczny w karetkach, mający być objęty
dodatkowym rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, jest
ujęty w wykazie ruchomości a nie w wykazie sprzętu elektronicznego
Pytanie nr 4
Prosimy o wyjaśnienie, czy w budynku Szpitala w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego 4-8 są
faktycznie konstrukcje z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem – w zał. 10
nieruchomości, poz. 1 (odpowiedź TAK).
Jeśli tak, to prosimy o podanie rodzaju wypełnienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zał. 10 nieruchomości, poz. 1 nastąpiła pomyłka
pisarska. Prawidłowa odpowiedź brzmi: NIE. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ
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Pytanie nr 5
Prosimy o wyjaśnienie, z jakich materiałów wykonany jest wystrój wnętrz budynków - w
załączniku nr 11 do SIWZ jest bowiem taki zapis:
TAK
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów:
materiałów palnych
materiałów palnych zabezpieczonych
ognioodpornie
materiałów niepalnych

NIE
x
x
x

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 11 do SIWZ nastąpiła pomyłka
pisarska. Prawidłowy zapis przedstawia tabela poniżej:
TAK
NIE
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów:
materiałów palnych
x
materiałów palnych zabezpieczonych
x
ognioodpornie
materiałów niepalnych
x

Pytanie nr 6
Prosimy o wprowadzenie zmiany w klauzuli szkód powstałych w wyniku prac
budowlanych, remontowych i modernizacyjnych
jest
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w
ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych,
remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają
uzyskania pozwolenia na budowę.
wnioskowana zmiana
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w
ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych,
remontowych i modernizacyjnych, nie wymagających pozwolenia na budowę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Robert Gostyński
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