Łódź dnia 23.01.2018 r.
L.dz. 181/2018/MM
Do wszystkich Uczestników postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego
Znak sprawy: 1/SW-2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej
powyżej 221.000 EURO na: usługę ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Sieradzu (4 PAKIETY).
W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 i 2, Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. – (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
1.

Pytanie Proszę o dopisanie zapisu poniżej do klauzuli automatycznego ubezpieczenia składników majątku
Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgłoszenie nowego mienia nastąpi zgodnie z brzmieniem klauzuli 60 dni po
zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, chyba, że nowe inwestycje przekroczą limit wskazany w klauzuli,
wtedy zgłoszenie nastąpi niezwłocznie.

2.

Pytanie Proszę o zmianę limitu odpowiedzialności w klauzuli szkód zalaniowych na 10 000zł
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

3.

Pytanie Proszę o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia w pakiecie 1 jest mienie wyłączone z eksploatacji, jak nie
proszę o usunięcie z zakresu klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w Pakiecie 1 przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie wyłączone z eksploatacji. Nie
dokonuje się modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie.

4.

Pytanie Proszę o informacje czy w najbliższym czasie planowane są remonty/modernizację wymagające pozwolenia
na budowę
Odpowiedź:
Zamawiający, informuje, że planowane obecnie remonty i inwestycje zostały wskazane w załączniku nr 1
Charakterystyka Zamawiającego i są to:
Planowane inwestycje
Rodzaj planowanej inwestycji
Wartość
Termin zamknięcia poszczególnych
inwestycji
etapów inwestycji
modernizacja i dostosowanie obiektów chirurgii urazowo4 411 392zł Wykonano dokumentację
ortopedycznej i oddziału neurochirurgii
techniczną nie rozpoczęto robót
Modernizacja, przebudowa i doposażenie bloku
63 461 126zł j.w.
operacyjnego, z Centralną Sterylizatornią i Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Przebudowa pralni na ZOL
5 000 000zł j.w
Środki trwałe w budowie
1. Modernizacja , dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów - 942 900,00 zł
2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów wraz z wymianą dźwigów - 643 341,00 zł ( wymiana dźwigów )
3. Przebudowa bloku operacyjnego – 270.600 zł
Część z nich wymaga pozwolenia na budowę.

