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Wrocław, 30.06.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 105/2020/N/Międzyrzecz 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 
kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane 
przez wykonawców: 

1. Prosimy o rozważenie przesunięcia terminu złożenia oferty na dzień 10.07. br. lub 
późniejszy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Prosimy o informację, czy w ogłoszonym przetargu zgłoszone zostały do ubezpieczenia 
budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji/pustostany/budynki w złym lub 
awaryjnym stanie technicznym.  

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takich budynków do ubezpieczenia. 

3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie ww. mienia z obiektów 
podlegających ubezpieczeniu, 

Odpowiedź: Nie dotyczy, nie ma takich budynków

4. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wskazanie lokalizacji, 
jednostkowych sum ubezpieczenia obiektów wskazanych w pytaniu nr 2, a także 
odpowiedzi na poniższe pytania lub udostępnienie niżej wskazanych dokumentów:  
� wykaz budynków nieużytkowanych zawierający takie informacje jak: adres, wartość, 

rok budowy, przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny 
� dokumentacja fotograficzna poszczególnych obiektów – jeśli jest możliwa do 

uzyskania, 

� czy obiekty są ogrodzone, dozorowane ? jeśli tak – w jaki sposób? 
� czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?
� czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?
� czy wśród obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów 

znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ?
� od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?
� czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak 

prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia,
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� czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkownych/ 
wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach,

oraz  
� wprowadzenie dla obiektów nieużytkownych/ wyłączonych z eksploatacji/ 

pustostanów franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym w 
wysokości 10 % wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN  

� ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości max. 300 000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w okresie rocznym). W przypadku 
braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie maksymalnego limitu 
akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Nie dotyczy, nie ma takich budynków

5. W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu 
ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych 
zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka 
wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały 
dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów), 

Odpowiedź: Nie dotyczy, nie ma takich budynków

6. Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z 
eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które, z 
jakiego powodu  i jaka jest ich wartość. 

Odpowiedź: Nie , aktualnie Zamawiający nie przewiduje wyłączenia z eksploatacji 

budynków w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, choć nie wyklucza takiej 

możliwości.  

7. Prosimy o potwierdzenie, że w skład zgłoszonego do ubezpieczenia majątku nie 
wchodzi wysypisko śmieci i/lub składowisko odpadów, sortownia śmieci itp.; 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

8. Prosimy o informację czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się: 
farmy /instalacje fotowoltaiczne, panele, kolektory słoneczne.  
Jeśli tak prosimy dodatkowo o: 

� wskazanie wartości ww. mienia w poszczególnych lokalizacjach i 
zastosowanych zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych, 

� kiedy instalacja została oddana do eksploatacji  
� producent, typ i ilość paneli fotowoltaicznych, producent, typ i ilości 

falowników ( inwerterów )  
� minimalna szczytowa moc urządzenia  
� miejsce instalacji ( montażu ): czy tylko na dachu ? Na dachu płaskim, czy 

pochyłym ? 
� czy przedstawiono ekspertyza statyczną instalacji dachowej ? 



Strona 3 z 4                     
SUPRA BROKERS 

®

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

SUPRA BROKERS
® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl

� czy zapewniono ochronę antyprzepięciową ? 
� czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe. Jakie ? ( śruby mocujące, 

specjalne profil, złącza sztywne itp. ).  
� czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny? 
� informację, czy instalacja fotowoltaiczna znajdująca się na obiektach została 

podłączona pod główny wyłącznik prądu, który wyłączy zasilanie w czasie akcji 
gaśniczej? 

� jeśli jest to możliwe –prosimy o udostępnienie ekspertyzy dla instalacji 
fotowoltaicznej, 

� czy w ostatnich 3 latach wystąpiły szkody na przedmiocie ubezpieczenia 
instalacja fotowoltaiczna/panele lub kolektory słoneczne ? Jeśli tak prosimy o 
podanie przyczyn i kwot wypłaconych odszkodowań.  

Odpowiedź: Tak, wśród mienia do ubezpieczenia znajdują się kolektory słoneczne. 

� Pawilon I  -126 523,81 PLN;       

� Pawilon II -144 237,51 PLN;      

� Pawilon III-132 402,27 PLN;    

� Pawilon IV-72 501,36PLN; 

� Pawilon V -113 991,80 PLN;        

� Pawilon VI -197 604,79 PLN;     

� Pawilon VII -118 684,88 PLN;    

� Pawilon VIII -102 386,84 PLN; 

� Pawilon IX - 158 921,17 PLN;         

� Pawilon X - 144 199,49 PLN;        

� Pawilon XI - 158 508,76 PLN;    

� Pawilon XII -  150 091,40 PLN;  

� Pawilon XIIb - 69 321,07 PLN;        

� Pawilon XIII - 98 232,18 PLN;       

� Pawilon XIV- 125 263,21 PLN;   

� Pawilon XV - 118 635,73 PLN; 

� Pawilon XVI- 191 650,41 PLN;       

� Pawilon XVII- 176 140,22 PLN;    

� Pawilon XVIII - 109 662,01 PLN;  

� Pawilon XIX- 115 358,57 PLN; 

� Pawilon XIXc -104228,64 PLN;      

� Pawilon XX - 144 217,14 PLN;     

� Pawilon XL - 83 566,04 PLN;  

� Łączna wartość:   2 956 329,30 PLN    

9. Jeśli jest to możliwe – prosimy o udostępnienie Operatu Pożarowego opracowanego dla 
Szpitala, 

Odpowiedź: Każdy z budynków Szpitala jest osobną strefą pożarową. Wartość 

poszczególnych budynków zawarta została w rejestrze majątku Szpitala – załącznik     

do SIWZ. 
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10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie 
obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem 
działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

11. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka odpowiedzialności cywilnej 
Zamawiający nie oczekuje pokrycia z tytułu ubezpieczeń zawodowych m.in. z tytułu 
działalności wykonywanej przez lekarzy i pielęgniarki, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

12. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje odpowiedzialności 
za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

13. W przypadku braku potwierdzenia na powyższe prosimy o  
� wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN (lub inny akceptowalny) 

na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód 
wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych, 

� wprowadzenie zapisu:  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego 

za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód 

wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa 

Ubezpieczonego 

Odpowiedź: Nie dotyczy.  

14. Prosimy o potwierdzenie braku odpowiedzialności w ryzyku dobrowolnego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez wirus HIV 
lub priony, 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza 

15. Czy Zamawiający  
� chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki Szpitala przed 

narażeniem na działanie COVID-19, w tym w zakresie zapewnienia środków 
ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i 
zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla tego typu placówek? 

� posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco 
procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach 
pandemicznych/epidemiologicznych?  

Odpowiedź: Tak.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
Marek Kopecki 


