
PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczy : przetargu nieograniczonego  na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz mienia 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Bemowo .
 Znak sprawy : 04/2009.

Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  i 
posiadanym  mieniem w tym  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  pracodawcy za 
wypadki przy pracy.

Pytanie 1:
określenie  podlimitu  sumy  gwarancyjnej  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie 
ubezpieczenia na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych lub potwierdzenie, iż 
podlimit  na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych wynosi 200.000,00zł  na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: 
Zamawiający  potwierdza,  iż  podlimit  na  szkody  związane  z  przeniesieniem  chorób 
zakaźnych wynosi 200.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Pytanie 2:
potwierdzenie, iż ubezpieczenie ma obejmować rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej  na 
sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej 
umowy  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  świadczeniodawcy 
udzielającego  świadczeń  opieki  zdrowotnej  za  szkody  wyrządzone  przy  udzielaniu 
świadczeń  opieki  zdrowotnej  wykonywanych  na  podstawie  umowy  o  udzielanie  tych 
świadczeń  (ubezpieczenie  nadwyżkowe)  z  podlimitem  sumy  gwarancyjnej  w  wysokości 
200.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza,  iż  ubezpieczenie  ma  obejmować  rozszerzenie  ochrony 
ubezpieczeniowej  na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną 
wynikającą  z  zawartej  umowy  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej 
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (…),  ale ubezpieczenie ma 
obejmować także szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń medycznych nie ujętych w 
kontrakcie z NFZ (diagnostyka, badania laboratoryjne, itp.).    

Pytanie 3:
określenie,  czy  OC  najemcy  dotyczyć  ma  szkód  w  mieniu  ruchomym,  czy  w 
nieruchomościach;

Odpowiedź:
OC najemcy dotyczy szkód w mieniu ruchomym (np. dzierżawa urządzeń medycznych).

Pytanie 4:
określenie, podlimitu sumy gwarancyjnej na OC najemcy lub potwierdzenie, iż podlimit sumy 
gwarancyjnej na OC najemcy wynosi 200.000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia;

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż podlimit sumy gwarancyjnej na OC najemcy wynosi 200.000,-zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



Pytanie 5:
potwierdzenie,  iż  ubezpieczenie  obejmować  ma  szkody  za  podwykonawców,  których 
Zamawiający  zatrudnia  wyłącznie  do  prac  związanych  z  udzielaniem  świadczeń 
medycznych;

Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza,  iż  ubezpieczenie  obejmować  ma  szkody  za  podwykonawców, 
których  Zamawiający  zatrudnia  wyłącznie  do  prac  związanych  z  udzielaniem świadczeń 
medycznych.

Pytanie 6:
potwierdzenie, iż podlimit na szkody w mieniu pacjentów w wysokości 10.000,-zł określony 
jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż podlimit na szkody w mieniu pacjentów w wysokości 10.000,-zł 
określony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 7:
potwierdzenie,  iż  suma  gwarancyjna  w  wysokości  200.000,-zł  określona  jest  na  jedno  i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż suma gwarancyjna w wysokości 200.000,-zł określona jest na 
jedno i  wszystkie  zdarzenia  w rocznym okresie ubezpieczenia.  W przypadku wystąpienia 
szkody w pierwszym roku ubezpieczenia, w dniu ekspiracji polisy suma gwarancyjna zostaje 
automatycznie wyrównana do 200.000,-zł, do wykorzystania w drugim roku ubezpieczenia.

Pytanie 8:
potwierdzenie, iż odpowiedzialnością objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze 
zdarzeń  ubezpieczeniowych  zaistniałych  w  okresie  trwania  ubezpieczenia,  choćby 
poszkodowany  (uprawniony)  zgłosił  je  po  tym  okresie,  jednak  przed  upływem  terminu 
przedawnienia – trigger act committed. 

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza czasową odpowiedzialność ubezpieczyciela na bazie triggera act 
committed.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Pytanie 9:
podanie wykazu sprzętu z poddziałem na sprzęt  biurowy,  medyczny i  przenośny.  Wykaz 
powinien zawierać wartość i datę produkcji poszczególnego sprzętu; 

Odpowiedź:
Zamawiający  wyjaśnia,  że  ze  względu  na  format  w  jakim zapisany  jest  plik  z  wykazem 
sprzętu  elektronicznego,  nie  jest  możliwe  wygenerowanie  go  na  stronie  internetowej 
Zamawiającego. Wykaz w formie papierowej można odebrać w siedzibie Zamawiającego.

Wzór umowy

Pytanie 10: 
wykreślenie ust. nr 3 z paragrafu nr 1;

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla ww. zapis we wzorze umowy.

Pytanie 11:
zstąpienie  ust.  nr  2  paragrafu  nr  4  następującym brzmieniem:  Ubezpieczony  przewiduje 
zwiększenie przedmiotu zamówienia nie więcej niż o 20% wartości zamówienia określonego 



w  paragrafie  1  ust.  2  w  przypadku  zmiany  wartości  sumy  ubezpieczenia  w  kolejnych 
okresach  rozliczeniowych,  bądź  w  przypadku  konieczności  dokonania  innych  zmian 
w przedmiocie zamówienia, które spowodują konieczność zmiany w wysokości określonej 
w ofercie składki ubezpieczeniowej; 

Odpowiedź:
Zamawiający zastępuje wskazany wyżej zapis we wzorze umowy na zaproponowany przez 
Wykonawcę. 

Pytanie 12:
zastąpienie ust. nr 3 paragrafu nr 4 następującym brzmieniem: wszystkie ubezpieczenia na 
kolejne okresy rozliczeniowe kalkulowane będą na bazie stawek określonych w formularzu 
ofertowym;

Odpowiedź:
Zamawiający zastępuje ust. nr 3 paragrafu nr 4 brzmieniem: „wszystkie ubezpieczenia na 
kolejne okresy rozliczeniowe kalkulowane będą na bazie stawek określonych w formularzu 
ofertowym”.

Ponadto:

Pytanie13:
podanie ilości, wysokości i przyczyny wypłaconych odszkodowań lub zgłoszonych roszczeń z 
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej  oraz majątkowych za okres ostatnich 5 lat;

Odpowiedź:
• szkoda z ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych :

data szkody 11.08.2008r., odszkodowanie w wysokości 4.931,-zł. 
• Nie było szkód ani roszczeń z pozostałych ubezpieczeń majątkowych i OC. 

Pytanie 14:
przesunięcie terminu składnia ofert na dzień 25.03.2009r.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert. 

Jednocześnie informujemy, że w imieniu Zamawiającego występują brokerzy:

• Barbara Karpińska – nr zezwolenia 65/97, Tel. 501 021 154
barbara.karpinska@globalbrokers.pl

• Robert Leszczyński – nr zezwolenia 831/00, Tel. 601 230 695
robert.leszczynski@globalbrokers.pl

W zakresie  merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia prosimy kierować pytania do 
ww. brokerów.   


