KJF Broker Sp. z o.o.
ul. Rolna 7/7a
61-513 Poznań
tel.: 61 831 31 00
fax: 61 831 31 02
broker@kjf.pl

Poznań, 15.10.2018 r.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
– znak postępowania Szp.12/24/2018.
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. z powodu otrzymania pism od oferentów z pytaniami do w/w usługi i
zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z późn. zm.) odpowiada na zadane pytania:
Zapytanie otrzymane w dniu 11.10.2018 r.:
I.
Prosimy o rozbicie przedmiotu zamówienia
a)
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
b)
ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
c)
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego biurowego od wszystkich ryzyk,
d)
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego od wszystkich ryzyk,
e)
ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (rozbicia),
f)
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
g)
dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym
mieniem,
h)
dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego,
i)
ubezpieczenia komunikacyjne
na części tj:
Część 1:
1.
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2.
ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3.
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego biurowego od wszystkich ryzyk,
4.
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego od wszystkich ryzyk,
5.
ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia (rozbicia),
Część 2:
1.
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
2.
dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym
mieniem,
3.
dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego,
Część 3:
1.
ubezpieczenia komunikacyjne
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozbicie przedmiotu zamówienia.

Zapytania otrzymane w dniu 12.10.2018 r.:

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
1.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł.
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2.

Prosimy o potwierdzenie, że podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice proszkowe posiadają aktualne
badania?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice proszkowe posiadają aktualne badania
zgodnie z punktem 4.18 załącznika nr 1 SIWZ.
3.

Prosimy o przeniesienie klauzuli ubezpieczenia parkingów, dróg wewnętrznych i dojazdowych oraz
podjazdów do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli ubezpieczenia parkingów, dróg wewnętrznych i
dojazdowych oraz podjazdów do katalogu klauzul fakultatywnych.
Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
4.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00 zł.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego od wszystkich ryzyk
5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany udziału własnego dla sprzętu
przenośnego na 5% wartości szkody min. 200,00 zł ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia zmiany udziału własnego dla sprzętu przenośnego na
5% wartości szkody min. 200,00 zł.
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i
posiadanym mieniem
6.

Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej klauzuli odpowiedzialności za czyste straty
finansowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej klauzuli odpowiedzialności za
czyste straty finansowe.
7.

Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej klauzuli OC w mieniu pracowników.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej klauzuli OC w mieniu
pracowników.
8.

Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody na pyt. 7 prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej
szkód w pojazdach mechanicznych należących do pracowników.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z odpowiedzialności cywilnej szkód w pojazdach
mechanicznych należących do pracowników.
9.

Czy w odniesieniu do zapisu „klauzula OC pracodawcy” Zamawiający dopuszcza dla zapewnienia
ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka wprowadzenie klauzul o treści:

Klauzula Nr 5
1.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone
pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich
naprawienia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu.
Podlimit: 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli OC pracodawcy w powyższej treści klauzuli nr 5.

10. Czy w odniesieniu do zapisu „klauzula OC najemcy nieruchomości oraz ruchomości powstałe w mieniu
(ruchomości, nieruchomości), z którego korzystano na podstawie użyczenia, najmu, dzierżawy lub
innej umowy” Zamawiający dopuszcza dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka
wprowadzenie klauzul o treści:
Klauzula Nr 7
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania
z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w gruntach;
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia;
3) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej
nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia,
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do
których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Podlimit: 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Klauzula Nr 8
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej
rzeczy.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej
formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;
3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których
zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Podlimit: 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zaproponowanych treści klauzul nr 7 i 8.
11. Czy odpowiedzialność za szkody w mieniu przechowywanym dotyczy mienia pacjentów? Jeżeli tak to
czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli o treści:
Klauzula Nr 81
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym
wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie
leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w
związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
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3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych
pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu,
na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem
świadczeń zdrowotnych.
5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.
Podlimit: 50 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za szkody w mieniu przechowywanym dotyczy również mienia
pacjentów. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie treści klauzuli nr 81.
12. Czy w przypadku, jeżeli odpowiedzialność za szkody w mieniu przechowywanym nie dotyczy mienia
pacjentów Zamawiający dopuszcza wprowadzenia klauzuli o treści:
Klauzula Nr 10
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
przez ubezpieczonego.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym przez ubezpieczonego w ramach działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem, z wyłączeniem żywych
zwierząt.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) powstałych w mieniu powierzonym, wskutek wykonywania czynności obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług
o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego;
2) powstałych w mieniu z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
3) w pojazdach oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach;
4) polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powstałych w związku z poświadczeniem
nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem,
przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego.
3. W razie kradzieży mienia, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu
policję. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował się do
obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, Ubezpieczyciel jest wolny
od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
Podlimit: 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie treści klauzuli nr 10 w przypadku, gdy odpowiedzialność za szkody w
mieniu przechowywanym nie dotyczy mienia pacjentów.
13. Czy w odniesieniu do zapisu ”szkody związane z prowadzeniem apteki”, Zamawiający dopuszcza dla
zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka wprowadzenie klauzul o treści:
Klauzula Nr 82
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z prowadzoną
działalnością apteki.
2. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną we wniosku i umowie
ubezpieczenia działalnością apteki lub posiadanym w związku z tą działalnością mieniem zaistnieją wypadki
ubezpieczeniowe, w następstwie których ubezpieczony zobowiązany będzie do naprawienia szkody na osobie
lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.
3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i substancji
chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,
2) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotów leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP,
3) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków
psychotropowych, narkotyków,
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powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
powstałe w czasie wykonywania czynności zawodowych przez Ubezpieczonego bądź osoby, którymi się
posługuje nie posiadały uprawnień zawodowych, miały zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania
zawodu,
7) za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń,
8) za szkody w środowisku naturalnym w następstwie niewłaściwego składowania śmieci, odpadów i
odprowadzania ścieków.
Limit 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4)
5)
6)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie treści klauzuli nr 82. Limit odpowiedzialności zgodny z SIWZ tj.
200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
14. Prosimy o podanie informacji o wysokości obrotu szpitala za ostatni rok w podziale na:
- pozostała działalność medyczna
- działalność pozamedyczna
Odpowiedź: Wysokość obrotu Szpitala za 2017 rok w podziale wynosi:

działalność medyczna poza NFZ - 3.594.591,29 zł

działalność poza medyczna - 1.188.767,10 zł
15. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej 300,00 zł?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł
16. Pytanie dotyczące szkodowości
Prosimy o uzupełnienie informacji na temat szkodowości Szpitala. Czy oprócz podanych w SIWZ szkód
wypłaconych oraz założonych rezerw Szpital posiada jakiekolwiek roszczenia, które nie zostały jeszcze przekazane
ubezpieczycielowi. Jeśli tak to prosimy o podanie szczegółowych informacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada jakichkolwiek roszczeń, które nie zostały przekazane
ubezpieczycielowi. Poniżej zamieszczono uzupełnione informacje na temat szkodowości Szpitala.
Poniższe informacje dotyczące szkodowości zostały opracowane na podstawie otrzymanych zaświadczeń o szkodowości.
Dane są aktualne na dzień 15.10.2018 r. (ubezpieczyciel Szpitala w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r.) oraz 31.08.2018
r. (obecny ubezpieczyciel Szpitala od 01.01.2017 r. oraz przed 01.01.2016 r.).
SZKODY
Data wypłaty
odszkodowania
2009
2011
2012
2012
2013
2014
2014

Ryzyko

Wysokość
odszkodowania
10 000,00 zł
7 967,45 zł
8 285,60 zł
1 291,19 zł
14 900,00 zł
2 000,00 zł
3 000,00 zł

2015

OC podmiotu leczniczego
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (3 szkody)
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (4 szkody)
OC podmiotu leczniczego
OC podmiotu leczniczego
OC podmiotu leczniczego
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego
(2 szkody)
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego
(2 szkody)
OC podmiotu leczniczego (3 szkody)

2016

Ubezpieczenie Assistance - awaria pojazdu

147,6 zł

2016

Ubezpieczenie Assistance - awaria pojazdu

209,10 zł

2016

OC podmiotu leczniczego (2 szkody)

175 867,25 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego
(4 szkody)

69 618,93 zł

2014
2015

2016
(data powstania
szkody)
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103 629,95 zł
21 861,52 zł
47 750,00 zł
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2017
2017
2018
2018

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego
(8 szkód)
OC podmiotu leczniczego (2 szkody)
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego
(13 szkód)
OC podmiotu leczniczego (2 szkody)

51 428,17 zł
10 500,00 zł
162 529,28 zł
7 166,9 zł

REZERWY
Data
powstania
szkody
2013
2014
2015

Ryzyko

Wysokość rezerwy

OC podmiotu leczniczego
OC podmiotu leczniczego
OC podmiotu leczniczego (3 szkody)

20 000,00 zł
2 000,00 zł
497 347,00 zł

2016
2018
2018
2015

OC podmiotu leczniczego
OC podmiotu leczniczego
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego medycznego (3 szkody)
OC podmiotu leczniczego – z tytułu renty

125 010,00 zł
10 000,00 zł
15 942,8 zł
367 295,59 zł

17. Czy Szpital wykonuje procedury wysokospecjalistyczne? Jakie?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Szpital nie ma zakontraktowanych z NFZ świadczeń wysokospecjalistycznych.
18. Czy Szpital prowadzi badania kliniczne?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Szpital nie prowadzi badań klinicznych.
19. Czy Szpital posiada własną bazę transportową?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Szpital nie posiada zespołów wyjazdowych. Szpital dysponuje własną karetką
sanitarną przystosowaną do transportu pacjentów na badania.
20. Czy Szpital prowadzi parking?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że prowadzenie parkingu zostało powierzone firmie zewnętrznej w ramach zawartej
umowy dzierżawy powierzchni parkingowej.
21. Czy Szpital prowadzi transport organów ludzkich lub z niego korzysta?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Szpital nie prowadzi transportu organów ludzkich.
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu medycznego
22. Pytanie dotyczące rozszerzenia odpowiedzialności o szkody wyrządzone na skutek zastosowania
eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji – Prosimy o wskazanie eksperymentalnych metod
leczenia lub rehabilitacji oraz informacje na temat kryteriów kwalifikowania pacjentów do w/w metod
leczenia lub rehabilitacji.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie stosuje eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji
jednak w ciągu okresu ubezpieczenia nie wyklucza ich stosowania oraz nie zezwala na wyłączenie tych szkód z ochrony
ubezpieczeniowej. Poprzez inne eksperymentalne metody leczenia i rehabilitacji zamawiający rozumie pozostałe
czynności lub pojedynczą czynność mającą na celu poprawę zdrowia nie będącą metodą leczenia, rehabilitacji.
Pytania dotyczące klauzul
23. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia?
Z:
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Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczony ma prawo podjąć
decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w
takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku
odszkodowanie wypłacane będzie tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami
umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia).
Na:
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczony ma prawo podjąć
decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w
takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku
odszkodowanie wypłacane będzie według wartości rzeczywistej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia.
24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli reprezentantów poprzez
dodanie zapisu :„Niezależnie od innych postanowień OWU Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od osób
odpowiedzialnych za szkodę zwrotu wypłaconego odszkodowania”
oraz modyfikacji klauzuli poprzez wykreślenie szkód powstałych w wyniku winy umyślnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli reprezentantów.

Dotyczy ubezpieczenia Assistance:

1.Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu doprecyzowującego:

W przypadku karetek oraz ambulansów za pasażera objętego ochroną ubezpieczeniową nie
uważa się osoby, która nie wchodzi w skład ekipy ratunkowej czy medycznej udzielającej pomocy lub realizującej
transport medyczny oraz osoby, która jest transportowana ubezpieczonym pojazdem w charakterze np.: chorego,
rannego, reanimowanego, itp. któremu udzielana jest pomoc ratunkowa lub medyczna.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

2. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie Assistance dla pojazdów specjalnych ( karetki, ambulanse) nie obejmuje
świadczenia w postaci pojazdu zastępczego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie Assistance dla pojazdów specjalnych (karetki, ambulanse) nie
obejmuje świadczenia w postaci pojazdu zastępczego.
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