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Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia  

Szpitala Rehabilitacyjnego i  
Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY DO SIWZ NR 115/2020/N/Żmigród

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w 
Żmigrodzie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers 
S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o 
następujących zmianach w SIWZ: 

Pytanie 1
Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji poprzez dodanie 
zapisu:  
„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do 
limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania 
umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w 
okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

Pytanie 2  
Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 
wysokości   5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub 
innego akceptowanego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

Pytanie 3 
Prosimy o informację czy w ciągu 3 najbliższych lat planowane są inwestycje  
Odpowiedź: Remont kapitalny budynku C  wartość ok 400 tys. zł 

Pytanie 4 
Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli dewastacji oraz w rozszerzeniu o graffiti  
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia z podlimitem dla szkód  powstałych wskutek pomalowania w 
tym graffiti w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 5 

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych 
- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości  500 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez 
Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości  

1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 6 

Prosimy o podanie liczby wykonywanych operacji w ciągu roku 

Odpowiedź: Szpital nie wykonuje operacji. 

Pytanie 7  

Prosimy podać informacje czy szpital prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii 
koronawirusa.  
Prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania:
- czy podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem - proszę 
opisać w jaki sposób 
Odpowiedź: Szpital zabezpiecza pracowników w środki ochrony osobistej, 

przeprowadza szkolenia w załączeniu wdrożona  procedura. Dokument stanowi 

załącznik do niniejszych odpowiedzi i zostanie wysłany Wykonawcom, którzy 

wnioskowali o udostępnienie części poufnych SIWZ. 

- czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników 
- czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie 
zakażonym koronawirusem - proszę opisać 

Odpowiedź: Szpital posiada nie zbędna ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla 

pracowników. Pracownik z podejrzeniem zakażenia korona wirusa traktowany jest jak 

pacjent Szpitala. 

- czy dokonywane są pomiary temperatury 
Odpowiedź: Dokonywane są pomiary temperatury 

- czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę mającą na celu weryfikację stanu zdrowia oraz 
możliwości zakażenia się 
Odpowiedź: Tak.

- czy w podmiocie jest wydzielona odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o 
zakażenie korona wirusem 

Odpowiedź: W szpitalu nie ma wydzielonej izby przyjęć dla pacjentów podejrzanych o 

zakażenie koronawirusem 

- czy w podmiocie jest wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o 
zakażenie koronawirusem 

Odpowiedź: w szpitalu nie ma wyodrębnionych oddziałów ( izolatorium ) dla 

pacjentów podejrzanych o zakażenie korona wirusem 
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- ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród pacjentów 

Odpowiedź: Nie stwierdzono zakażeń koronawirusem. 

- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród personelu 

Odpowiedź: Nie stwierdzono zakażeń korona wirusem wśród personelu. 

- czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na korona wirusa 

Odpowiedź: Nie zdarzył się zgon ze wskazaniem korona wirusa 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Marek Kopecki 


