WSPRiTS/ZP/ 2 /2011

Warszawa, 12.01.2011 r.

Dot.: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2010/S 241-368416
z dnia: 07.12.2010 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz mienia
WSPRiTS
(WSPRiTS/ZP/56/10)
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” udziela wyjaśnień na
poniŜsze pytania:
Rozdział II Część II a
Ubezpieczenie obowiązkowe OC
Pytanie
Wykreślenie punktu w brzmieniu „ wyznaczenie przez Wykonawcę osoby kompetentnej do
załatwiania kwestii formalnych związanych ze sprawami szkód;
Odpowiedź
Zapis zostaje zmodyfikowany w następujący sposób: „wyznaczenie przez Wykonawcę działu
wyspecjalizowanego w załatwianiu kwestii formalnych związanych ze sprawami szkód
danego rodzaju”
Pytanie
WyraŜenie zgody na niestosowanie klauzuli stempla bankowego
Odpowiedź
Zgoda, pod warunkiem zachowania przepisów Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
Pytanie
WyraŜenie zgody na niestosowanie klauzuli wymagalności rat
Odpowiedź
Zgoda, pod warunkiem zachowania przepisów Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
Pytanie
WyraŜenie zgody na niestosowanie klauzuli pro - rata
Odpowiedź
Zgoda, pod warunkiem zachowania przepisów Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
Rozdział II Część II b
Dobrowolne ubezpieczenie OC
Pytanie
Potwierdzenie, iŜ Zamawiający zleca podwykonawcom wyłącznie czynności związane z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jeśli Zamawiający zleca podwykonawcom równieŜ
inne czynności, prosimy o określenie podwykonawców oraz określenie jakie prace im zleca;
Odpowiedź
Czynności wykonywane przez wykonawców nie są obejmowane OC Zamawiającego.
Pytanie
WyraŜenie zgody na niestosowanie klauzuli stempla bankowego
Odpowiedź
Klauzula otrzymuje następujące brzmienie: „ Ustala się, Ŝe za datę opłacenia składki
ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie
bankowym pod warunkiem, Ŝe w chwili zlecania przelewu na koncie znajdowała się
wystarczająca ilość środków płatniczych”.

Pytanie
Wykreślenie punktu w brzmieniu „ wyznaczenie przez Wykonawcę osoby kompetentnej do
załatwiania kwestii formalnych związanych ze sprawami szkód;
Odpowiedź
Zapis zostaje zmodyfikowany w następujący sposób: „wyznaczenie przez Wykonawcę działu
wyspecjalizowanego w załatwianiu kwestii formalnych związanych ze sprawami szkód
danego rodzaju”.
Pytanie
Wprowadzenie udziału własnego w szkodach osobowych w wysokości 5%
Odpowiedź
W szkodach osobowych związanych z działalnością medyczną wprowadzony zostaje udział
własny w wysokości 5% min. 500 zł, max 5 000 zł.
Pytanie
Określenie oddzielnej sumy gwarancyjnej na działalność pozamedyczną (czyli na działalność
inną niŜ polegającą na udzieleniu świadczeń medycznych).
Odpowiedź
Sumę gwarancyjną dla działalności pozamedycznej określamy takŜe na 1 000 000 zł.
Pytanie
Odnoście rozszerzenia zakresu ochrony o szkody w pojazdach znajdujących się w pieczy,
pod kontrolą lub dozorem Zamawiającego/ Ubezpieczonego – potwierdzenie, iŜ ochrona
dotyczyć ma jedynie OC deliktowej. Jeśli ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć ma równieŜ OC
kontraktowej prosimy o:
• sprecyzowanie zakres czynności zgłoszonych do ubezpieczenia /powinien być on
zgodny z zakresem prowadzonej/wykonywanej działalności/,
• opis miejsca wykonywania czynności przechowania, kontrolowania, ochrony, wraz z
podaniem stosowanych zabezpieczeń.
• określenie procedury przyjmowania pojazdów
Odpowiedź
Wyłącznie odpowiedzialność deliktowa
Pytanie
Odnoście rozszerzenia zakresu ochrony o szkody w mieniu ruchomym podczas
wykonywania czynności polegających na obróbce, naprawie, prosimy o:
• sprecyzowanie rodzaj wykonywanych czynności polegających na naprawie ,
czyszczeniu,
• określenie rodzaj powierzanego mienia, jego szacunkową wartość oraz właściciela,
• określenie miejsca przechowywania mienia /teren zamknięty, ogrodzony, oświetlony
etc/,
• określenie rodzaju zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich i ewentualną
utratą/uszkodzeniem.
Odpowiedź
• myjnia automatyczna pojazdów SKP + warsztat naprawczy pojazdów;
• pojazdy samochodowe, róŜnej wartości, róŜni właściciele;
• teren przy ul. Woronicza 19 przez cały czas wykonywania czynności jest: ogrodzony,
zamknięty, oświetlony,
• ochrona całodobowa, monitorowany całodobowo.
Pytanie
WyraŜenie zgody na niestosowanie klauzuli pro - rata

Odpowiedź
Brak zgody – w przypadku rozszerzania zakresu ubezpieczenia lub zwiększania limitów
odpowiedzialności w trakcie okresu ubezpieczenia rozliczenie składki moŜliwe wyłącznie na
bazie pro rata temporis.
Pytanie
Podanie wysokości kontraktu z NFZ.
Odpowiedź
2010 r. – 70 431 375,00 zł
2011 r. – 68 497 162,00 zł
Pytanie
Podanie wysokości obrotów osiągniętych z świszczenia usług medycznych poza kontraktem
z NFZ
Odpowiedź
2010 rok – 2 876 575,00 zł
Pytanie
Potwierdzenie, iŜ odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje szkody powstałe ze zdarzeń
ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choć poszkodowani
(uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakŜe przed upływem przedawnienia – trigger act
committed; lub określenie innego triggera;
Odpowiedź
Potwierdzamy trigger act committed
Rozdział II CZĘŚĆ I
Pytanie
Wykreślenie punktu w brzmieniu „ wyznaczenie przez Wykonawcę osoby kompetentnej do
załatwiania kwestii formalnych związanych ze sprawami szkód;
Odpowiedź
Zapis zostaje zmodyfikowany w następujący sposób: „wyznaczenie przez Wykonawcę działu
wyspecjalizowanego w załatwianiu kwestii formalnych związanych ze sprawami szkód
danego rodzaju”
Pytanie
Wykreślenie punktu w brzmieniu „przyjęcie przez Ubezpieczyciela istniejących zabezpieczeń
jako spełniające wymogi ubezpieczenia” lub wprowadzenie klauzuli w brzmieniu”
Ubezpieczyciel oświadcza, iŜ uznaje istniejący stan zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i
przeciw kradzieŜowych w lokalizacjach Ubezpieczającego za wystarczający do udzielenia
ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania i nie będzie powoływał się na zapisy
OWU dotyczące wymaganych minimalnych zabezpieczeń do czasu przeprowadzenia
inspekcji ryzyka w ubezpieczonych lokalizacjach Ubezpieczającego , do której
przeprowadzenia Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo. Po przeprowadzeniu inspekcji
Ubezpieczyciel moŜe przekazać Ubezpieczającemu zalecenia mające na celu poprawę
stanu zabezpieczeń w lustrowanych lokalizacjach, a przypadku gdy Ubezpieczający nie
zastosuje się do ich wykonania pokontrolnych zaleceń prewencyjnych Ubezpieczyciel
będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 90 –cio dniowego
okresu ubezpieczenia”;
Odpowiedź
WyraŜamy zgodę.
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Pytanie
Wykreślenie z zakresu ubezpieczenia punktu w brzmieniu: następstwa szkód wyrządzonych
przez pacjentów;

Odpowiedź
Zapis zostaje zmodyfikowany w następujący sposób: „następstwa szkód w mieniu Meditrans
wyrządzonych przez pacjentów znajdujących się w stanie wyłączającym bądź
ograniczającym poczytalność, w szczególności pod wpływem alkoholu bądź środków
odurzających”
Pytanie
Zmniejszenie limitu do wysokości 20% w klauzuli automatycznego pokrycia;
Odpowiedź
WyraŜamy zgodę.
Pytanie
Zmniejszenie limitu do wysokości 20% w klauzuli leeway;
Odpowiedź
WyraŜamy zgodę.
Pytanie
Zgoda na niestosowanie klauzuli błędów i przeoczeń.
Odpowiedź
Nie wyraŜamy zgody.
Pytanie
Zgoda na niestosowanie klauzuli lokautów, zamieszek, akcji protestacyjnych lub zastąpienie
jej klauzulą strajków, rozruchów, zamieszek społecznych.
Odpowiedź
Zapis zostaje zmieniony następująco:
„ochroną nie są objęte szkody w wyposaŜeniu medycznym karetek czynnie uczestniczących
w akcjach protestacyjnych, demonstracjach, strajkach, lokautach lub blokadach dróg i innych
podobnych zdarzeniach, za wyjątkiem zabezpieczania przez karetki pogotowia akcji
protestacyjnych, demonstracji, strajków, lokautów blokad dróg i innych podobnych zdarzeń”.
Szkody związane z lokautem tylko dla budynku przy ul. Poznańska 22/HoŜa 56.
Ubezpieczenie mienia od kradzieŜy
Pytanie
Zgoda na niestosowanie klauzuli automatycznego pokrycia.
Odpowiedź
WyraŜamy zgodę.
Pytanie
Zgoda na niestosowanie klauzuli kradzieŜy zwykłej lub ograniczenie limitu do 10 000 zł na
wszystkie i 2 000 zł na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź
Limit kradzieŜy zwykłej zostaje określony w wysokości: 5 000 zł na jedno i 10 000 zł na
wszystkie zdarzenia.
Pytanie
Zgoda na niestosowanie klauzuli błędów i przeoczeń.
Odpowiedź
WyraŜamy zgodę.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Pytanie
Zmniejszenie limitu do wysokości 20% w klauzuli automatycznego pokrycia;
Odpowiedź
WyraŜamy zgodę.
Pytanie
Zmniejszenie limitu do wysokości 20% w klauzuli leeway;
Odpowiedź
WyraŜamy zgodę.

Pytanie
Zgoda na niestosowanie klauzuli stosownych zabezpieczeń ppoŜ. i przeciw kradzieŜowych.
Odpowiedź
Wprowadzona zostaje klauzula w brzmieniu” Ubezpieczyciel oświadcza, iŜ uznaje
istniejący stan zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciw kradzieŜowych w lokalizacjach
Ubezpieczającego za wystarczający do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty
odszkodowania i nie będzie powoływał się na zapisy OWU dotyczące wymaganych
minimalnych zabezpieczeń do czasu przeprowadzenia inspekcji ryzyka w ubezpieczonych
lokalizacjach Ubezpieczającego, do której przeprowadzenia Ubezpieczyciel zastrzega sobie
prawo. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel moŜe przekazać Ubezpieczającemu
zalecenia mające na celu poprawę stanu zabezpieczeń w lustrowanych lokalizacjach, a
przypadku gdy Ubezpieczający nie zastosuje się do ich wykonania pokontrolnych zaleceń
prewencyjnych Ubezpieczyciel będzie miał prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z
zachowaniem 90 –cio dniowego okresu ubezpieczenia”.
Pytanie
Zgoda na niestosowanie klauzuli błędów i przeoczeń.
Odpowiedź
Nie wyraŜamy zgody.
Pytanie
Zgoda na niestosowanie klauzuli kradzieŜy zwykłej lub ograniczenie limitu do 10 000 zł na
wszystkie i 5 000 zł na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź
Limit kradzieŜy zwykłej zostaje określony w wysokości: 10 000 zł na jedno i 25 000 zł
na wszystkie zdarzenia.
Pytanie
Zgoda na niestosowanie klauzuli lokautów, zamieszek, akcji protestacyjnych lub zastąpienie
jej klauzulą strajków, rozruchów, zamieszek społecznych.
Odpowiedź
Zapis zostaje zmieniony następująco:
„ochroną nie są objęte szkody w wyposaŜeniu medycznym karetek czynnie uczestniczących
w akcjach protestacyjnych, demonstracjach, strajkach, lokautach lub blokadach dróg i innych
podobnych zdarzeniach, za wyjątkiem zabezpieczania przez karetki pogotowia akcji
protestacyjnych, demonstracji, strajków, lokautów blokad dróg i innych podobnych zdarzeń”.
Szkody związane z lokautem tylko dla budynku przy ul. Poznańska 22/HoŜa 56.
Umowa Generalna ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
Pytanie
Usunięcie punktu nr 2 z paragrafu nr 2.
Odpowiedź
WyraŜamy zgodę
Pytanie
Usunięcie punktu nr 4 z paragrafu nr 7.
Odpowiedź
Zapis zostaje zmodyfikowany następująco: „Merytoryczna likwidacja szkód z niniejszej
umowy będzie się odbywała w wyspecjalizowanej jednostce (dziale), uzgodnionej pomiędzy
stronami” .
Pytanie
Usunięcie punktu nr 5 z paragrafu nr 7.
Odpowiedź
Zapis zostaje usunięty.
Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Pytanie
Usunięcie punktu nr 2 z paragrafu nr 2.
Odpowiedź
WyraŜamy zgodę
Pytanie
Usunięcie punktu nr 3 z paragrafu nr 6.
Odpowiedź
Zapis zostaje usunięty.
Pytanie
Wyjaśnienie, do jakiego rodzaju ubezpieczenia będzie miała zastosowanie klauzula
wznowienia limitów po szkodzie.
Odpowiedź
Klauzula automatycznego wznowienia limitów po szkodzie powinna odnosić się do
wszystkich rodzajów ubezpieczenia, gdzie wprowadzone są limity wg systemu pierwszego
ryzyka. W ubezpieczeniu systemem sum stałych wariantowo przywrócenie sum
ubezpieczenia po szkodzie lub nieredukcyjna suma ubezpieczenia.
DYREKTOR

ARTUR KAMECKI

