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Dotyczy:   usługi ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej  SPZOZ  w  Sanoku.
SPZOZ/PN/48/2014

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

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Pytanie 1:
Czy  Zamawiający  wyraża zgodę  na  modyfikację  treści  SIWZ poprzez  usunięcie  z  treści  SIWZ
zapisu:
„Wykonawca,  któremu  zostanie  udzielone  zamówienie  podstawowe,  zobowiązany  będzie  do
zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu
podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot zamówienia,
zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Szczegółowe warunki zamówienia
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności

medycznej innej niż objęta
obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem

ubezpieczenia
nadwyżkowego

Pytanie 2:
Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  modyfikację  treści  SIWZ  poprzez  zastąpienie  stwierdzenia
„ świadczenia medyczne” stwierdzeniem „ świadczenia zdrowotne”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 3:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zapis  „  W  ubezpieczeniu  nadwyżkowym  nie  ma  zastosowania
wyłączenie  odpowiedzialności  wynikające  z  zapisów  ogólnych  warunków  ubezpieczenia,
stanowiące,  iż  Zakład  Ubezpieczeń  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  objęte  systemem
ubezpieczeń  obowiązkowych”  -  odnosi  się  wyłącznie  do  obowiązkowego  ubezpieczenia
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odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń

Pytanie 4:
Prosimy o potwierdzenie iż intencją zapisu w treści: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
z  których  wynika,  iż  zakres  ubezpieczenia  jest  węższy  niż  zakres  opisany  powyżej,  nie  mają
zastosowania” jest pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w
SIWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

            Z poważaniem
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