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Wrocław, 14.10.2020 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO SIWZ  NR 175/2020/N/Iłża  

 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Szpital w Iłży, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska 

Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 

 

 

PAKIET I 

 

1. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter 

swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, 

obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych  o  możliwości zarażenia 

SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 

Odpowiedź: Z dniem 28 lutego 2020 roku Szpital został postawiony w stan podwyższonej 

gotowości decyzją Wojewody nr WZ-IV.6310.135.2020. 

 

2. Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których 

przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?  

Odpowiedź: Tak. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w Szpitalu wdrożono 

procedurę TRIAGE- mającą na celu diagnozowanie pacjentów w dwóch namiotach: A- dla 

pacjentów bez objawów COVID-19, namiot B- dla pacjentów z objawami COVID-19. Dla 

pacjentów z objawami, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 

2020 nr WZ-II.967.608.2020 zostało zapewnione w podmiocie leczniczym 5 łóżek 

wyposażonych w tlen i kardiomonitory. 

 

3. Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem 

ubezpieczonego: 

a. został zakażony SARS-CoV -2? 
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Jeżeli TAK: 
- jaka ilość osób została zakażona? 
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?  
- jakie zostały wprowadzone procedury? 
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / 
Covid-19 
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu 

Odpowiedź: NIE 

 
 

b. zachorował na Covid-19? 

Jeżeli TAK: 

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 

- liczba osób wyzdrowiałych 

Odpowiedź: TAK 

- ilość osób ze zdiagnozowanym COVID-19 : 3 osoby 

- liczba osób wyzdrowiałych : 3 osoby 

 

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-

CoV-2 lub chorych na Covid-19? 

Jeżeli TAK: 

- łączna ilość osób w kwarantannie. 
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.  

Odpowiedź: Tak 

- łączna liczba osób w kwarantannie: 29 

- ilość osób zwolnionych z kwarantanny po 14 dniach : 3 osoby 

 

4. Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania 

zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19? 

 

                  Jeżeli TAK: 

                   - łączna ilość pacjentów 

                   - jakie zostały wprowadzone procedury? 

                   - ilość pacjentów przyjętych  w związku wystąpieniem objawów.  

                   - ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z 

innych  powodów niż występowanie objawów. 

Odpowiedź: -Tak, pozytywnie zdiagnozowano 23 osoby 
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-Zostały wdrożone procedury w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją 

epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2., wydane 

przez Ministra Zdrowia, Wojewodę i Komitety ds. Zakażeń i Epidemiologii, przekazywane 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Od marca do dnia dzisiejszego, procedury te uległy 

kilkukrotnej zmianie, a Szpital na bieżąco stosuje się do poleceń Wojewody Mazowieckiego.   

- W związku z wystąpieniem objawów przyjęto łącznie 952 pacjentów. 

- liczba pacjentów przyjętych lub przebywających w placówce z innych powodów niż 

występowanie objawów: 1597 osób. 

 

5. Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / 

odwołania zaplanowanych zabiegów?  

                    Jeżeli TAK: 

                    - prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%) 

                    - prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny 

termin (%) 

Odpowiedź: - odwołanych zostało ok 20% 

- przesuniętych około 80% 

 

6. Wnosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób 

zakaźnych i zakażeń.  

W przypadku brak zgody na wykreślenie wnosimy o dodanie do zapisu zastrzeżenia, 

iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami. 

W przypadku negatywnej odpowiedzi  wnosimy o wprowadzenie limitu na szkody 

związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do podlimitu w wysokości do 

25% sumy gwarancyjnej na jedne i wszystkie wypadki. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zakresu ochrony o 

przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 

podlimitu w wysokości do 25% sumy gwarancyjnej na jedne i wszystkie wypadki. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  

 

7. Wnosimy o modyfikację brzmienia definicji wypadku ubezpieczeniowego na:  

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z 

prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona 

szkoda oraz powstanie szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta, za które 

odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  
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8. Wnosimy o usunięcie przedmiotowego postanowienia:  

„[…]oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz 

art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta.”  

bądź modyfikację na:  "(...) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta"  

lub  

wprowadzenia podlimitu 50.000 PLN       

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

w SIWZ.  

 

9. Prosimy o wpisanie do SIWZ – Pakiet I klauzuli umowy wieloletniej w treści:  

 

Ustala się, ze każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu 

rozliczeniowego/ okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego 

dokonać tylko z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:  

miesiącach i 15 dniach I okresu rozliczeniowego/ okresu ubezpieczeniowego oraz 1 roku, 8 

miesiącach i 15 dniach II okresu rozliczeniowego/ okresu ubezpieczeniowego), 

przekraczająca poziom 60%;  

kontynuowanie ochrony na warunkach Umowy;  

zyk 

ubezpieczeniowych.  

 

Szkodowość - oznacza wartość procentową obliczoną za rozpatrywany okres ubezpieczenia, 

według poniższego wzoru:  

Sz = [(O+R+K)/S]x100%, gdzie  

O - wypłacone odszkodowania  

R - rezerwy utworzone na niewypłacone szkody, które ubezpieczający zgłosił lub, o których 

Ubezpieczyciel posiada informację  

K - koszty likwidacji szkód  

S – składka zarobiona  

Szkodowość wyliczana będzie na 30 dni przed wystawieniem polisy 

wznowieniowej, w oparciu dane szkodowe Ubezpieczyciela. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Zmianie ulega termin składania ofert: 



  Strona 5 z 5                     

              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 

 

 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 22.10.2020 r., do godz. 13:00 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10 

3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 

składania ofert. 

4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 

składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „ 

Zmiana” lub „Wycofanie”. 

5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania 

6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 

powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

9.Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. 

najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Sebastian Pasternak. 

 


