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Dotyczy:   usługi  ubezpieczenia  SPZOZ  w  Sanoku-  ubezpieczenie  majątkowe.
SPZOZ/PN/24/2015

Działaj ąc na podstawie art. 38 pkt. 2 ustawy Pzp  udzielam  WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA
WYKONAWCY : 

Pytanie 1
Prosimy o podanie  informacji  o szkodach z podaniem daty powstania , przyczyny , wielkości
wypłaconych odszkodowań , rezerw na przyszłe wypłaty za okres ostatnich 4 lat
Odpowiedź: Szkodowość za okres trzech lat została podana w załączniku do SIWZ o nazwie
informacje do oceny ryzyka. Brak szkód w 2012 r.

Pytanie 2
wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000zł na jedno zdarzenie w odniesieniu do
szkód spowodowanych przepięciem.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3
wykaz budynków , obiektów wyłączonych z eksploatacji lub przeznaczonych do rozbiórki. Prosimy
o akceptację zakresu FLEXA dla takich obiektów.
Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z
eksploatacji

Pytanie 4
czy Zamawiający planuje w okresie najbliższych 12- miesięcy rozpoczęcie prac modernizacyjnych,
budowlanych w obiektach. Co będą obejmować, jaki będzie wartość prac?
Odpowiedź: SPZOZ nie ma zaplanowanych prac remontowo – budowlanych w tym okresie.

Pytanie 5
proszę o opis zabezpieczeń p.poż oraz przeciwprzepięciowych

Odpowiedź:
Zabezpieczenia przeciwpożarowe: 
1. Podręczny sprzęt  gaśniczy -  obiekty i  pomieszczenia  wyposażone są  w  normatywną  ilość
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podręcznego  sprzętu  gaśniczego  znajdującego  się  na  stanowiskach  tj.  gaśnice  śniegowe,
proszkowe, płynowe, agregaty gaśnicze śniegowe.

2. Zaopatrzenie  wodne  do  wewnętrznego  gaszenia  pożaru  -  sieć  wewnętrznych  hydrantów
pożarowych  DN-52  i  DN-25  zainstalowanych  w  szafkach  hydrantowych  na  korytarzach  i
klatkach schodowych w budynkach szpitalnych oraz przychodniach.

3. Zaopatrzenie  wodne  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  -  sieć  zewnętrznych  hydrantów
pożarowych DN-80 oraz zbiornik wody pitnej, którego zapas może być wykorzystany do celów
gaśniczych.

4. Urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe pożaru i inne:
Instalacja  sygnalizacyjno  –  alarmowa  pożaru  zainstalowana  w  pomieszczeniach  SOR  oraz
pomieszczeniach Zespołów Ratownictwa Medycznego, urządzenia służące do usuwania dymu –
klapy  oddymiające  zainstalowane  w  Budynku  Głównym  oraz  budynku  Szpitalnego  Oddziału
Ratunkowego. 
Urządzenia  sygnalizacyjno  –  alarmowe  pożaru  są  podłączone  do  centralki  sygnalizacyjnej
alarmowej  pożaru  zainstalowanej  przy  wejściu  do  SOR.  Sygnał  z  zainstalowanej  centralki
przekazywany jest  drogą  radiową  do Powiatowego Stanowiska Kierowania  Państwowej  Straży
Pożarnej w Sanoku – stały nadzór przez dyspozytora pełniącego służbę.
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe w szczególności znajdują się na rozdzielni głównej i innych
rozdzielniach  

Pytanie 6
proszę o wskazanie mienia będące przedmiotem ubezpieczenia wraz ich wartością składowanego w
pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu
Odpowiedź:  SPZOZ  w  Sanoku  nie  składuje  w  pomieszczeniach  poniżej  poziomu  gruntu
mienia będące przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie 7
proszę o akceptację : franszyza redukcyjna w każdej szkodzie w ubezpieczenie mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku w wysokości 400zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ

Pytanie 8
proszę o akceptację : franszyza redukcyjna w każdej szkodzie z tytułu przepięć w wysokości 500zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9
proszę o akceptację : franszyza redukcyjna w każdej szkodzie w ubezpieczeniu maszyn od awarii w
wysokości 1 000zł
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie
franszyzy integralnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 10
proszę o wykaż sprzętu elektronicznego medycznego z podaniem wartości jednostkowej każdego z
urządzeń
Odpowiedź:  Wykaz  majątku  szpitala  został  udostępniony  wykonawcom w  załączniku  do
SIWZ o nazwie rejestr majątku.
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Pytanie 11
czy  Zamawiający  ma  podpisaną  umowę  z  podmiotem  świadczącym  usługi  serwisu  sprzętu
medycznego.
Odpowiedź: Konserwacją zajmuje się personel własny jak i firmy zewnętrzne.

Informacja dodatkowa:
Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia
mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

            Z poważaniem
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