
 

Wołomin, 2019.10.28 

 

Odpowiedź nr 2 do sprawy ZAM/17/2019   

 
OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  

           
 
Dotyczy:  postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego   

                   przez Szpital  w Wołominie pn : „„Ubezpieczenie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w podziale   
                   na zadania””--  nnrr    ppoossttęęppoowwaanniiaa    ZZAAMM//1177//22001199 

 
 

                Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018, poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający – Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 

Wołominie przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

 
PYTANIE NR 1 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym 
przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. 
W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem 
przyczyny. 
Odpowiedź: Tak, wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają pozwolenia na użytkowanie oraz aktualne 
przeglądy stanu technicznego obiektu budowlanego. Budynek biurowy – kontener jest pustostanem o wartości 82 732,00 zł. 
Budynek zamknięty na zamek, w oknach kraty. 
 
PYTANIE NR 2 
Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych 
do ubezpieczenia zwierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter 
zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały 
zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać) 
Odpowiedź: W protokołach pokontrolnych dotyczących obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia (wg wykazu do przetargu), 
posiadają ogólne zalecenia związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem. Nie ma zastrzeżeń, które uniemożliwiałyby 
użytkowanie obiektów. 
 
PYTANIE NR 3 
 Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku 
odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z 
eksploatacji. 
Odpowiedź: Nie planuje. 
 
PYTANIE NR 4 
 Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym  
b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu 
zabezpieczenia. 
Niezależenie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o 
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ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA 
Odpowiedź: Nie ma obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Do ubezpieczenia zgłoszony jest jeden pustostan - Budynek 
biurowy - kontener o wartości 82.732,00 zł. Budynek zamknięty na zamek, w oknach kraty. Jednocześnie Zamawiający 
wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tego budynku do zakresu FLEXA. 
 
PYTANIE NR 5 
W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do pojedynczego 
zdarzenia będą mieć zastosowanie limity odpowiedzialności odpowiadające limitom wartości pieniężnych określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
PYTANIE NR 6 
Prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony ryzyka podniesienia się wód gruntowych. 
Niezależenie od powyższego prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 10 lat szkody tego typu wystąpiły w miejscu 
ubezpieczenia (bez względu na fakt, czy były objęte ochroną ubezpieczeniową, czy nie). 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie miejsc, gdzie szkody takie miały miejsce, roku wystąpienia 
szkody oraz określenie (orientacyjnie) wartości poniesionej z tego tytułu szkody. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka podniesienia się wód gruntowych. W 
ostatnich 10 latach wystąpiły szkody związane z podniesieniem się wód gruntowych na kondygnacji piwnicznej budynku 
Bakteriologii. Obecnie budynek ten funkcjonuje zgodnie ze swoim przeznaczeniem, ale piwnice są całkowicie wyłączone z 
użytkowania. 
 
PYTANIE NR 7 
Prosimy o informację, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią?  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w 
okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia 
Odpowiedź: W okresie ostatnich 20 lat nie było powodzi i lokalnych podtopień. 
 
PYTANIE NR 8 
W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk i szkód zalaniowych– prosimy o dodanie zastrzeżenia, że 
“Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe przez zalanie wodą wskutek deszczu nawalnego, gradu lub zawilgocenie, 
jeżeli zalanie lub zawilgocenie nastąpiło z powodu nienależytego zabezpieczenia mienia, niezabezpieczonych otworów 
dachowych, okiennych i drzwiowych, złego stanu technicznego rynien, dachów, ścian zewnętrznych stolarki okiennej i 
drzwiowej lub innych elementów obiektu budowlanego, jeżeli dbałość o stan techniczny budynku należała do 
Ubezpieczonego albo jeżeli Ubezpieczony o tych nieprawidłowościach i zaniedbaniach wiedział lub wiedzieć powinien, a nie 
podjął działań im zapobiegających, chyba że zły stan urządzeń lub brak zabezpieczenia były konsekwencją szkody w 
ubezpieczonym mieniu objętej ochroną.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 9  
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki, w których znajduje się ubezpieczane mienie od kradzieży z włamaniem 
zabezpieczone są poprzez zastosowanie przynajmniej jednego zamka wielozastawkowego lub kłódki wielozastawkowej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
PYTANIE NR 10  
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka wandalizmu/dewastacji zastosowanie ma suma ubezpieczenia w 
wysokości 30 000 zł, a nie pełna suma zniszczonego / uszkodzonego przedmiotu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż dewastacja/wandalizm w ubezpieczeniu pkt 1.5 ma zastosowanie SU 30 000zł a w 
kradzieży ma zastosowanie SU 50 000zł. 
 
PYTANIE NR 11  
Prosimy o potwierdzenie, ze klauzula nr 45 –,, automatycznego pokrycia bez konieczności informowania Ubezpieczyciela 
jest” jest powtórzeniem klauzuli nr 2 - ,,automatycznego pokrycia”, a także prosimy o informację, która z w/w klauzul będzie 
mieć zastosowanie do umowy ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że „Klauzula automatycznego pokrycia bez konieczności informowania ubezpieczyciela” 
jest klauzulą fakultatywną i w przypadku jej akceptacji zastępuję klauzulę obligatoryjną – „Klauzulę automatycznego 
pokrycia”.  
 
PYTANIE NR 12  
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
PYTANIE NR 13  
Prosimy o wprowadzenie następującej klauzuli wypowiedzenia: 



Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy  
1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody 
zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia dla danego ryzyka przekroczy 50% 
2) lub nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych. 
Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków 
ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 14 
Prosimy o wyłączenie lądowiska z zakresu ochrony ubezpieczenia OC. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 15  
Prosimy o potwierdzenie, że zakres udzielanej ochrony OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem 
działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres udzielanej ochrony OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z 
prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych. 
 
PYTANIE NR 16 
Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w 
niniejszej SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
PYTANIE NR 17 
Prosimy o wyłączenie z zakresu Auto Casco odpowiedzialności wskutek zassania wody przez pracujący silnik w wyniku 
silnych opadów atmosferycznych, powodzi, itp. 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż powyższa klauzula zostaje przeniesiona do klauzul fakultatywnych (załącznik nr 2.4 - 
zmodyfikowany) 
 

Załącznik Nr 2.4  do SIWZ 
Ocena klauzul dla Zadania IV 

 

   
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych 
 

 
Ubezpieczenie AC+KR, NNW, 

ASS 

Klauzule obligatoryjne 

Podatku VAT ___ TAK 

Umów krótkookresowych ___ TAK 

Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia ___ TAK 

Klauzule fakultatywne i serwisu posprzedażowego 

Klauzula zassania wody przez pracujący silnik ___  pkt. 4 ● 

Regresowa ___  pkt. 4 ● 

Zrzeczenia się praw do regresu ___  pkt. 4 ● 

Klauzula ASS do obowiązkowego ubezpieczenia 
OC 

Pkt. 4 ● ___ 

Klauzula ASS do ubezpieczenia AC+KR ___ Pkt. 4 ● 

Prewencyjna 5% pkt. 6 ● 

Prewencyjna 10% pkt. 10 ● 

Klauzula dedykowanego likwidatora pkt. 3 ● 

Klauzula procedur pkt. 1 ● 

 
* pola zaznaczone „TAK” oznaczają konieczność wprowadzenia danej klauzuli obligatoryjnej w określonym ryzyku 
 
 W przypadku akceptacji klauzuli fakultatywnych i serwisu posprzedażowego w odpowiednim polu należy wpisać: „TAK” 
 
         ……………………………………. 
                       Data i podpis 



 
PYTANIE NR 18 
Prosimy o wyłączenie z zakresu Auto Casco odpowiedzialności za szkody w wyniku  popełnienia przez kierującego 
pojazdem  wykroczenia drogowego , takiego jak : wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu 
niedozwolonym , wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości , rozmowa 
kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy , nie przestrzeganie znaków drogowych STOP , zakaz ruchu , zakaz 
wjazdu , zakaz zatrzymywania się i postoju . 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 19 
Prosimy o wyłączenie z zakresu Auto Casco odpowiedzialności za szkody w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego 
działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami, przedmiotami lub 
działaniem osób trzecich. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE NR 20 
Czy Zamawiający będzie zakupywał pojazd lub pojazdy z innej grupy, niż te, które są zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak 
to ile i o jakiej wartości ? 
Odpowiedź: Zamawiający w okresie ubezpieczenia nie będzie dokonywał dodatkowych zakupów  pojazdów z innej grupy, niż 
te, które są zgłoszone do ubezpieczenia 
 
PYTANIE NR 21 
Prosimy o podanie informacji na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdów . 
Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są podane w załączniku nr 2.5. Centralny zamek 
i auto-alarm jest w każdym pojeździe. 
               

 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
[-] Mariusz Poneta 

 


