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PZ/3072/2018/DZ/215      Knurów, dnia 27.06.2018 r.
    

Do wszystkich wykonawców  

którzy pobrali specyfikację istotnych warunków  

zamówienia w przetargu nieograniczonym  

pn.  Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala                           

w Knurowie 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala w Knurowie, 

DZ/4/2018 
 

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu pn. Usługa 

przygotowywania i dostarczania posiłków dla Szpitala w Knurowie prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego poniżej 221000 euro do Zamawiającego wpłynęło następujące 

zapytanie: 

1. Dotyczy Części I Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 

ryzyk i w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w odniesieniu do ryzyka osuwania              

i zapadania się ziemi, Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania                 

i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.  

2. Dotyczy Części I Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich 

ryzyk nie zostały zgłoszone budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, budynki i 

budowle oraz lokale, w których zaprzestano prowadzenia działalności, mienie w złym 

stanie technicznym, wyłączone z eksploatacji, przeznaczone na złom/do utylizacji/do 

remontu. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że budynek byłej kuchni – pozycja nr 4 załącznika 7e do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ jest obecnie 

nieużytkowany. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, w ostatnim roku 

przeprowadzono przebudowę i remont dachu w ramach projektu pn. „Przebudowa 

budynku kuchni na potrzeby dwóch oddziałów szpitalnych niezabiegowych”. 

3. Dotyczy Części I Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk są przechowywane materiały 

niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że posiada gazy medyczne.  

4. Dotyczy Części I Prosimy o informację czy w okresie najbliższych 12 miesięcy 

Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które, zgodnie z prawem 

budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz których realizacja wiąże się 
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z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu? Jeżeli tak, to 

prosimy o ich wykaz z podaniem wartości prac. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje prowadzenia robót 

budowlanych na które, zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na 

budowę oraz których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku 

lub konstrukcji dachu.  

5. Dotyczy Części I Prosimy o możliwość wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od 

wszystkich ryzyk i w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w ryzyku kradzieży 

zwykłej, franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy wg propozycji 

Wykonawcy.  

6. Dotyczy Części I Prosimy o możliwość przeniesienia klauzuli szkód mechanicznych   

z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli szkód mechanicznych                   

z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych.  

7. Dotyczy Części I Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli warunki ubezpieczenia opisane       

w  SIWZ, dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń nie precyzują istotnych kwestii 

związanych z ubezpieczeniem, wówczas stosuje się zapisy z ogólnych warunków 

ubezpieczenia Ubezpieczyciela dla  poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ mają zastosowanie 

ogólne warunki Wykonawcy dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 

8. Dotyczy Części I Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i definicje                                   

w dedykowanych  OWU Ubezpieczyciela nie uregulowane w SIWZ,  będą miały 

zastosowanie. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ mają zastosowanie 

ogólne warunki Wykonawcy dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 
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