
Warszawa, dnia  17.01.2013 r.

Odpowiedzi do SIWZ

dot. przetargu  nieograniczonego na    usługę ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności   
cywilnej SZPZLO Warszawa-Ochota, spr. nr ZP/251/I-02/2013

       SZPZLO Warszawa  -  Ochota  uprzejmie  zawiadamia,  że  w  terminie  ustawowym do 
Zamawiającego  wpłynęły  prośby  dotyczące  SIWZ.  Na podstawie art. 38  ust. 1  i 2  ustawy  –  
Prawo zamówień  publicznych,  poniżej  podaję ich  treść  i udzielam odpowiedzi.

Prośba 1:  Prosimy o wymienienie przedsiębiorstw podmiotu leczniczego; 

Odpowiedź: Zamawiający  wymienia  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  PRZEDSIĘBIORSTW 
PODMIOTU LECZNICZEGO:

1. Przychodnia Rejonowa-Specjalistyczna – 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36
2. Przychodnia Rejonowa-Specjalistyczna – 02-377 Warszawa, ul. Skarżyńskiego 1
3. Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej ul. Szczęśliwicka 36 

– 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 24
4. Przychodnia Rejonowa-Specjalistyczna – 02-110 Warszawa, ul. Sanocka 6
5. Przychodnia Rejonowa-Specjalistyczna – 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 18
6. Przychodnia Rejonowa – Warszawa, ul. Wojciechowskiego 58
7. Filia Przychodni Rejonowej ul. Wojciechowskiego 58

- 02-495 Warszawa, ul. Kadłubka 18
8. Centrum Medyczne Raszyn 05-090 Raszyn ul. Poniatowskiego 18a 
9. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii – 02-495 Warszawa, ul. 1-go Maja 13
10. Rejestr Usług Medycznych 02-379 Warszawa, ul. Białobrzeska 26.

Prośba 2: Prosimy o wskazanie ubezpieczonego podmiotu leczniczego; 
Odpowiedź:  Zamawiający wskazuje ubezpieczony podmiot leczniczy:
                  Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota.

Prośba 3:   Prosimy o podanie ilości pacjentów przyjętych w 2012r. i planowanej liczby pacjentów
 na 2013r.; 
Odpowiedź:  Zamawiający podaje ilość pacjentów przyjętych w 2012 r.: 470 568 i  planowanej
liczbie pacjentów w 2013 roku: 480 000.

Prośba 4:  Prosimy o podanie ilości porad udzielonych w 2012r. i planowanej liczby porad na
2013r. 
Odpowiedź:  Zamawiający  podaje  ilość  porad  udzielonych  w  2012  roku:  358  375  tys.
i planowana liczba porad w 2013 roku ok. 370 000 tys.

Prośba 5:    Prosimy o podanie wartości kontraktów podpisanych z NFZ w 2012r. i planowanej
wartości na 2013r.;
Odpowiedź: Zamawiający  podaje  wartość  kontraktów  podpisanych  z  NFZ  w  2012r.  
24 508 840,60 zł i planowana wartość na 2013r. : 24 500 000 zł.

Prośba  6:  Prosimy  o  podanie  wysokości  przychodu  z  działalności  pozamedycznej 
zrealizowanego w 2012r. i planowanej wysokości na 2013r.;
Odpowiedź:  Zamawiający  podaje  wysokość  przychodu  z  działalności  pozamedycznej 
zrealizowanej w 2012 r ok. 1 700 000 zł i planowanego przychodu w wysokości ok. 1 600 000 zł.  
na 2013r.



Prośba 7 : Prosimy o podanie wysokości przychodu z działalności medycznej poza kontraktem 
z NFZ zrealizowanego w 2012r. i planowanej wysokości na 2013r.; 
Odpowiedź:  Zamawiający  podaje  wysokość  przychodu  z  działalności  medycznej  poza
kontraktem  z  NFZ  zrealizowanego  w  2012  r.  ok.  1  735  000  zł.  i  planowany  przychód
na 2013r. w wysokości 1 700 000 zł.

Prośba 8: Prosimy o podanie informacji nt. wysokości utworzonych w ciągu ostatnich 3 lat rezerw 
z tytułu ubezpieczenia OC oraz informacji nt. zgłoszonych roszczeń do Zamawiającego wraz  
z podaniem ich przyczyn;
Odpowiedź:  Zamawiający  podaje  informację   o  zgłoszonych  roszczeniach  i   utworzonych 
rezerwach z tytułu ubezpieczenia OC w ciągu ostatnich 3 lat:  Została utworzona rezerwa przez 
Zakład  Ubezpieczeń  w  kwocie  4  000,00   zł.  Roszczenie   pacjenta  z  tyt.  zdarzenia  
w dn.18.04.2011 r.  zgłoszone do Zamawiającego w dniu 09.06.2011 r. zostało przekazane do 
zakładu  Ubezpieczeń  w  dniu   08.07.2011  r.   i  zostało  zlikwidowane  częściowo  w  kwocie  
7.000,00 zł. Szkoda osobowa polegająca na urazie barku prawego i kolana lewego w wyniku 
upadku na terenie Przychodni. Brak  innych roszczeń zgłaszanych do Zamawiającego w ciągu 
ostatnich 3 lat.

Prośba 9: Prosimy o podanie przyczyny roszczenia/ szkody zgłoszonej w dniu 08.07.2011r.; 
Odpowiedź:  Zamawiający podaje przyczynę roszczenia/  szkody zgłoszonej   pacjenta w dniu 
08.07.2011r.  -  szkoda osobowa,  uraz  barku prawego i  kolana lewego  w wyniku  upadku na 
chodniku na terenie Przychodni.

Prośba  10:  Wnosimy  o  modyfikację  pkt  III,  podpunkt  E  opisu  przedmiotu  zamówienia 
(ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – dobrowolne) poprzez wykreślenie dotychczasowego 
zapisu  i  zastąpienie  go  następującym:  „ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu 
prowadzonej  działalności,  posiadania  i  użytkowania  mienia:  zakres  ubezpieczenia  obejmuje 
odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na osobie (poza zakresem obowiązkowego 
ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  wykonującego  działalność  leczniczą)  
w odniesieniu do działalności niezwiązanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; 
Odpowiedź: Zamawiający   nie  wyraża  zgody  na  modyfikację  pkt  III,  podpunkt  E  opisu 
przedmiotu zamówienia; 

Prośba 11: W odniesieniu do szkód powstałych w nieruchomościach, z których Ubezpieczający 
korzysta  na  podstawie  najmu,  dzierżawy,  użytkowania  lub  innej  podobnej  formy  –  prosimy  
o określenie rodzaju nieruchomości i ich szacunkowej wartości.
Odpowiedź:  Ubezpieczający  określa  rodzaj  nieruchomości  i  szacunkową  wartość;  budynki 
murowane, szacunkowa  łączna wartość 20.755.366,36 zł/wg załącznika nr 1 do SIWZ.

Prośba 12:  W odniesieniu do szkód powstałych w ruchomościach,  z których Ubezpieczający 
korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub innej podobnej formy – prosimy 
o określenie rodzaju ruchomości i ich przeznaczenia; 
Odpowiedź: Ubezpieczający  określa  rodzaj  ruchomości  i  ich  przeznaczenie:  maszyny
i urządzenia medyczne służące do udzielania świadczeń medycznych.

Prośba  13:  W  odniesieniu  do  triggera,  wnosimy  o  wykreślenie  dotychczasowego  zapisu  
i  zastąpienie  go  następującym:  „Warunkiem  odpowiedzialności  ubezpieczyciela  jest  zajście 
wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu 
przed upływem terminu przedawnienia. Wypadek ubezpieczeniowy: śmierć, uszkodzenie ciała, 
doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy”. 
Odpowiedź:  Zamawiający   nie  wyraża  zgody  na  wykreślenie  dotychczasowego  zapisu  
i zastąpienie go proponowanym.

Prośba  14:  Wnosimy  o  wprowadzenie  franszyzy  redukcyjnej  w  wysokości  500,00  zł  
w odniesieniu do każdej szkody rzeczowej; 
Odpowiedź: Zamawiający  nie  wyraża zgody  na  wprowadzenie  franszyzy  redukcyjnej  
w wysokości 500,00 zł w odniesieniu do każdej szkody rzeczowej.



Prośba 15:  W odniesieniu do kl. stempla bankowego i pocztowego, wnosimy o modyfikację jej 
treści w następujący sposób: „Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się 
dzień złożenia dyspozycji przez ubezpieczającego przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki 
ubezpieczeniowej  lub  jej  raty  na  właściwy  rachunek  ubezpieczyciela,  pod  warunkiem,  że  na 
koncie znajdowała się wystarczająca ilość środków”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli stempla bankowego 
i pocztowego. 

Prośba 16: W odniesieniu do klauzuli  automatycznego pokrycia nowych lokalizacji,  wnosimy  
o  wykreślenie  klauzuli  w  odniesieniu  do  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej.  Klauzula 
dotyczy ubezpieczenia mienia a składka o której mowa w klauzuli będzie naliczana od wartości  
mienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli  automatycznego pokrycia 
nowych lokalizacji w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Prośba  17:  W odniesieniu  do  klauzuli  płatności  ratalnej,  wnosimy o  wykreślenie  aktualnego 
brzmienia klauzuli i zastąpienie jej następującym brzmieniem: „W przypadku rozłożenia płatności 
składki  na  raty,  z  chwilą  uznania  przez  Ubezpieczyciela  roszczenia  z  tytułu  szkody  objętej  
ubezpieczeniem,  Ubezpieczający  nie  może  zostać  zobowiązany  do  natychmiastowego 
uregulowania  pozostałej  do  zapłacenia  części  składki.  Jednocześnie  z  wypłacanego 
odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze 
rat  składki  (raty  niewymagalne),  które  płatne  będą  zgodnie  z  harmonogramem określonym  
w umowie ubezpieczenia.
Odpowiedź:  Zamawiający w odniesieniu do klauzuli płatności ratalnej, nie  wyraża zgody  na 
zmianę treści  tej klauzuli  podanej w SIWZ.


