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Szczecin, dnia 01.10.2010r. 

 

 

 

Znak sprawy: 9/2010 

Dot. przetargu na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOP w Szczecinie wraz 
oddziałami – nr 9/2010. 

 

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOP w 
Szczecinie, działając poprzez pełnomocnika AKMA BROKERS Sp. z o.o, ul. Poleska 27, 
Katowice, Przedstawicielstwo w Szczecinie ul. Ku Słońcu 2/2; 71-073 Szczecin, 
na podstawie z art. 38 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na 
pytania wykonawców  dotyczące SIWZ, udziela wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla 
działalności naukowo – badawczej i badawczo – rozwojowej.  

Odpowiedź 1 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 2 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o podanie wysokości kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartego  
z NFZ-tem. 

Odpowiedź 2 
Umowa na realizację programu terapeutycznego pn.: „Zapobieganie krwawieniom u dzieci             
z hemofilią A i B” na rok 2010 opiewa na kwotę 2 079 476,00 zł.  
 
Pytanie 3  
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
Prosimy o określenie jakie czynności wykonują podwykonawcy. 

Odpowiedź 3 
Podwykonawcy – lekarze wykonują czynności polegające na badaniu i kwalifikowaniu 
dawców do oddania krwi. 
 
Pytanie 4 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
W ramach zakresu związanego z administrowaniem i zarządzaniem zakładem opieki 
zdrowotnej prosimy o doprecyzowanie, że w ramach tego zapisu Zamawiający oczekuje 
pokrycia szkód związanych administrowaniem i zarządzaniem mieniem będącym w 
posiadaniu Zamawiającego.  
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Odpowiedź 4 
Zamawiający potwierdza, iż w ramach zakresu związanego z administrowaniem i 
zarządzaniem zakładem opieki zdrowotnej oczekuje pokrycia szkód wyrządzonych przez 
Zamawiającego, Zamawiający nie oczekuje pokrycia szkód, które mogą rodzić osobistą 
odpowiedzialność cywilną  osób Zarządzających RCKiK. 
 
Pytanie 5 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie zamawiający nie prowadzi działalności gospodarczej i 
nie realizuje innych świadczeń niż wskazane w SIWZ. 

Odpowiedź 5 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 6 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o określenie, co jest przedmiotem najmu w ramach zakresu związanego z OC 
najemcy.  

Odpowiedź 6 
Przedmiotem umów najmu, użyczenia, dzierżawy itp. są nieruchomości (pomieszczenia 
dzierżawione dla potrzeb oddziałów terenowych) oraz  rzeczy ruchome (dzierżawione lub 
użyczone urządzenia takie jak: zestaw serwerowy, analizatory Hemo Control Manager, 
separator BAXTER-AMICUS i inna aparatura wykorzystywana w działalności RCKiK). 
 
Pytanie 7 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Prosimy o modyfikację zapisów określonych w części II ust. 1 pkt. /F/ 2) dotyczących 
postanowień i informacji dodatkowych w odniesieniu warunków uzupełniania sumy 
gwarancyjnej poprzez wprowadzenie zapisu: „za zgodą ubezpieczyciela”.  

Odpowiedź 7 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zaproponowanego zapisu. 
 
Pytanie 8 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
W ramach klauzuli AB 08 pro rata temporis prosimy o wprowadzenie zapisu: „za zgodą 
ubezpieczyciela”.  

Odpowiedź 8 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zaproponowanego zapisu. 
 
Pytanie 9 
Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych 
Czy Zamawiający akceptuje dodatkowy zapis do zdania na stronie 26  pkt. H ppkt, 15 o treści „ 
za zgodą Ubezpieczyciela tj: 

„ 15. Na wniosek Zamawiającego za zgodą Ubezpieczyciela i po opłaceniu dodatkowej 
składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka / limity odpowiedzialności  zostaną 
uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone.”  

Odpowiedź 9 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zaproponowanego zapisu. 
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Pytanie 10 
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 
Czy Zamawiający planuje w najbliższym czasie przymocowanie metalowych kasetek na 
gotówkę do podłoża? 

Odpowiedź 10 
Nie. 
 
Pytanie 11 
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 
Czy Zamawiający uznaje za wystarczający limit dla kosztów naprawy zabezpieczeń w 
wysokości nie większej niż 10% dla poszczególnych rodzajów mienia tj. max. 10.000 zł ?  

Odpowiedź 11 
Nie. Zamawiający oczekuje limitu dla kosztów naprawy zabezpieczeń w wysokości nie 
mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia licząc od najwyższej sumy ubezpieczenia 
wymienionego do ubezpieczenia mienia, tj. 10.000 zł – jeden limit łączny dla ubezpieczonego 
mienia. 
 
Pytanie 12 
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 
Czy Zamawiający akceptuje dodatkowy zapis do zdania na stronie 28  pkt. H ppkt, 5 o treści „ za 
zgodą Ubezpieczyciela tj: 

„ 5. Na wniosek Zamawiającego za zgodą Ubezpieczyciela i po opłaceniu dodatkowej 
składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka / limity odpowiedzialności zostaną 
uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone.”  

Odpowiedź 12 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zaproponowanego zapisu. 
 
Pytanie 13 
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 
Wnioskujemy o informację, w jaki sposób przechowywane jest mienie pracownicze 
szczególnie narażone na ewentualną kradzież: rowery, wózki inwalidzkie, motorowery, 
aparaty fotograficzne? ( np. czy jest zamykana wiata garażowa  z ograniczonym dostępem 
osób ) 

Odpowiedź 13 
Mienie pracownicze jest przechowywane w szafkach i pomieszczeniach pod zamknięciem. 
 

Pytanie 14 
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 
Czy Zamawiający potwierdza, iż sposób zabezpieczenia w/w mienia dostatecznie chroni je 
przed kradzieżą ? 
 

Odpowiedź 14 
Zamawiający potwierdza, że sposób  zabezpieczenia w/w mienia dostatecznie chroni je przed 
kradzieżą. 
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Pytanie 15 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
Czy Zamawiający akceptuje dodatkowy zapis do zdania na stronie  31  pkt. H ppkt, 8 o treści „ 
za zgodą Ubezpieczyciela tj: 
„ 8. Na wniosek Zamawiającego za zgodą Ubezpieczyciela i po opłaceniu dodatkowej 
składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka / limity odpowiedzialności zostaną 
uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone. 

Odpowiedź 15 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zaproponowanego zapisu. 
 
Pytanie 16 
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia  
Czy Zamawiający akceptuje dodatkowy zapis do zdania na stronie 28  pkt. H ppkt, 2 o treści „ za 
zgodą Ubezpieczyciela tj: 

„ 2. Na wniosek Zamawiającego za zgodą Ubezpieczyciela i po opłaceniu dodatkowej 
składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka / limity odpowiedzialności zostaną 
uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone.”  

Odpowiedź 16 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zaproponowanego zapisu 

 
Pytanie 17 
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym  
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

a) Jaki jest podział % na przewoźników zawodowych i przewozy własne  
b) Proszę opisać warunki przewozu krwi i preparatów krwiopochodnych,  
c) Czy zatrudnieni do przewozu przewoźnicy są stale współpracującymi z RCKiK, czy 

posiadają umowy ubezpieczenia oc przewoźnika w ruchu krajowym?  
d) Proszę opisać sposób zabezpieczenia krwi w trakcie przewozu. 
 

Odpowiedź 17 
a) 20 % stanowią przewoźnicy zawodowi, 80 % stanowią przewozy własne, 
b) warunki przewozu krwi i preparatów krwiopochodnych są zgodne z zaleceniami 

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, tj. krew i jej składniki 
transportowane są w warunkach poddanych walidacji w temperaturach odpowiednich 
dla danego składnika, w specjalnych samochodach – chłodniach – mroźniach  lub w 
zwykłych samochodach wyposażonych w transportową lodówkę zasilaną elektrycznie 
bądź w termosy wypełnione wkładami chłodzącymi.  
Temperatura zarówno przed jak i podczas transportu jest systematycznie 
kontrolowana i dokumentowana.  

c) zatrudnieni do przewozu przewoźnicy są stale współpracującymi z RCKiK, posiadają 
umowy ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym, 

d) patrz pkt b). 
  

 
Pytanie 18  
Klauzule  
W  ramach klauzuli AB 01- czy Zamawiający akceptuje ograniczenie okresu rozliczenia po 
zakończeniu każdego półrocza do 30 dni? 
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Odpowiedź 18 
Zamawiający akceptuje powyższe. 
 
Pytanie 19 
Klauzule  
W ramach klauzuli AB 08 pro rata temporis prosimy o wprowadzenie zapisu: „za zgodą 
ubezpieczyciela”. 

Odpowiedź 19 
Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 

 

Pytanie 20 
Czy Zamawiający akceptuje ramach klauzuli AB 23 termin zgłaszania szkód najpóźniej do 3 
dni roboczych od dnia powstania szkody  ? 

Odpowiedź 20 
Nie. 
 
Pytanie 21 
Ubezpieczenia pojazdów  
Czy zakres ochrony terytorialnej assistance dotyczyć ma wyłącznie obszaru RP, czy też ma 
być rozszerzony o pozostałe kraje Europy?  
Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia następujących krajów: 
Mołdawii, Rosji i Ukrainy? 

Odpowiedź 21 
Zakres ochrony terytorialnej assistance ma być rozszerzony o pozostałe kraje Europy                  
z wyłączeniem następujących krajów: Mołdawii, Rosji i Ukrainy. 
 
Pytanie 22 
Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych 
Czy Zamawiający potwierdza, iż w żadnej ze zgłaszanych lokalizacji RCKiK od 1997 nie 
występowało ryzyko powodzi ?   

Odpowiedź 22 
Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 23 
Klauzule  
W ramach klauzuli rozmro żenia, czy Zamawiający akceptuje zmianę okresu trwania 
przerwy w dostawie prądu, która uznana zostaje za utratę przydatności krwi i innych o treści? 

Klauzula rozmrożenia 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z rozmrożenia krwi i jej 
składników. 
Za rozmrożenie uznaje się utratę przydatności krwi i jej składników na skutek ich zepsucia w 
wyniku podwyższenia się temperatury  przechowywania w urządzeniu chłodniczym w 
następstwie: 
- przerw w dostawie prądu trwaj ącego dłużej niż 6 godziny, 
- uszkodzenia urządzeń chłodniczych w wyniku nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej 
w ubezpieczonej maszynie chłodniczej, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. 
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Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod 
warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i 
przenoszeniu poza komorą chłodniczą, 

b) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, 
wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 

c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 
przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub 
niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona 
skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu 
(maszynie) chłodniczym, 

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. 
wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,  

Udział własny w szkodzie: 300 USD. 

 

Odpowiedź 23 
Zamawiający nie akceptuje zmiany okresu trwania przerwy w dostawie prądu, która uznana 
zostaje za utratę przydatności krwi i jej składników. 

Zamawiający oczekuje ubezpieczenia ryzyka utraty przydatności krwi i jej składników na 
skutek ich zepsucia w wyniku podwyższenia się temperatury  przechowywania w urządzeniu 
chłodniczym w następstwie przerw w dostawie prądu trwającego dłużej niż 2 godziny. 

Zamawiający podkreśla równocześnie, iż ze szczególną starannością dba o sprawność 
wszystkich urządzeń chłodniczych i prawidłowe warunki przechowywania krwi i jej 
składników. Urządzenia chłodnicze są podłączone do agregatu prądotwórczego 
zabezpieczającego zasilanie natychmiast po braku energii. Agregat jest systematycznie 
kontrolowany i próbnie uruchamiany co 2-3 tygodnie na ok. 1h oraz zaopatrzony jest w 
odpowiednią ilość odpowiedniego do aktualnej pory roku paliwa. 
 
 

Pełnomocnik Zamawiającego  
 

Joanna Kowalik 
AKMA - BROKERS Sp. z o.o. 

 
 
 
 
        


