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Wrocław, 12.10.2020 r.  

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego  

w Zabrzu Sp. z o.o. 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR 122/2020/N/Zabrze 

 

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi 

na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 

 

 

 

Pytanie: DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: 

Pytanie 1) W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o 

skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej 

możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli: Klauzula wypowiedzenia  umowy 

przez Strony 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z 

zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca 

pierwszego lub  8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości 

przekroczy 30 %  

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i 

założonych rezerw na odszkodowania,  odpowiednio:  

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia  -  za okres  8 pierwszych 

miesięcy  tego  okresu  ubezpieczenia  

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia  - za okres 12 miesięcy pierwszego 

okresu  ubezpieczenia i  8 pierwszych miesięcy  drugiego okresu ubezpieczenia. 

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się : 

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy  trwania umowy; 

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 2) Prosimy o podanie szkodowości z ostatnich trzech lat (najlepiej pięciu) z 

jednoczesnym zaktualizowanie szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi (w tym 

podanie rezerw). Prosimy o podanie daty szkody oraz wypłaty. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie znane Zamawiającemu dane o 

szkodowości zostały podane w załączniku nr 11 do SIWZ. Dane o szkodowości zostały 

zebrane w czerwcu br.   

 

PAKIET I 

 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

Pytanie 3) Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w 

związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których 

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej 

wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia 

ciała, rozstroju zdrowia 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. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie 

zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku 

którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które 

odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 

2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - prosimy o potwierdzenie, iż w 

zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw 

pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.  

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna prosimy o wykreślenie zapisów: 

- 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. 

- oraz naruszenie praw pacjenta 

Jeżeli wykreślenie powyższego punktu nie zyskuje akceptacji Zamawiającego prosimy 

o wprowadzenie limitu w wysokości do 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki na tego 

rodzaju szkody (naruszenie praw pacjenta). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 

zł na jeden i wszystkie wypadki na szkody z tytułu naruszenia praw pacjenta. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.   

 

Pytanie 4) rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców - prosimy o 

potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych 

przez podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne, z zachowaniem przez 

Ubezpieczyciela prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało 

ubezpieczonemu wobec tego podwykonawcy z tytułu wyrządzonej szkody (z prawem 

do regresu). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.   

 

Pytanie 5) W odniesieniu do rozszerzenia pkt. 2 „ wyrządzone osobom, za które 

ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami podmiotu 

leczniczego)” prosimy o akceptację klauzuli w treści: 
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Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez 

pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 

strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 

szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na 

przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez 

pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane 

w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba 

odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie. 

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na 

przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie 

rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń 

zdrowotnych. 

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez 

podmiot leczniczy depozytu.  

Podlimit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 6) Szkody związane z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym 

wirusa HIV, a także wirusów hepatotropowych powodujących WZW - prosimy o 

wykreślenie szkód związanych z wirusem HIV. W przypadku braku zgody 

Zamawiającego na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie szkód związanych z wirusem 

HIV. Zamawiający nie wyraża również zgody na wprowadzenie limitu.  

 

Pytanie 7) Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy 

charakter swoich placówek podległych 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: Szpital decyzją Ministra Zdrowia zabezpieczył 2 łóżka dla pacjentów z 

podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 

Pytanie 8) Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod 

nadzorem/ opieką ubezpieczonego: 

-został zakażony SARS-CoV-2?  

-zachorował na Covid-19?  

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub 

chorych na Covid-19?  

Odpowiedź: Tak, zachorował na Covid-19, przebywał na kwarantannie. 

 

Pytanie 9) Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania 

zakażonego SARS-CoV -2Covid-19?  
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Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 10) Jakie Zamawiający podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania 

zakażeniom wśród pracowników?  

Odpowiedź: Opracowano procedury, instrukcje, przeprowadzono szkolenia w formie 

webinarium. 

 

Pytanie 11) Czy Zamawiający przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje 

Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?  

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 12) Czy Zamawiający opracował i wdrożył procedury kryzysowe na 

wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?  

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 13) Prosimy o podanie wysokości obrotu z działalności medycznej za ostatni 

rok. 

Odpowiedź: 48 040 495,65 zł 

 

Pytanie 14) Prosimy o podanie wysokości kontraktu z NFZ. 

Odpowiedź: 45 872 972,00 zł 

 

Pytanie 15) Prosimy o podanie ilości pracowników z podziałem na: 

- lekarzy  

- pielęgniarki i położne 

- pozostały personel  

Odpowiedź: Lekarze - 60, pielęgniarki i położne -137, pozostały personel -84. 

 

Pytanie 16) Prosimy o podanie liczby hospitalizacji w ostatnim roku. 

Odpowiedź: 6 349 

 

Pytanie 17) Prosimy o podanie liczby udzielonych porad w lecznictwie 

ambulatoryjnym w ostatnim roku. 

Odpowiedź: 36 384 

 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z 

TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA 

Pytanie 18) prosimy o wykreślenie rozszerzenia o szkody związane z naruszeniem 

dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności 

cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (pkt 7 Przedmiot i zakres 

ubezpieczenia).  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 19) O ile odpowiedź na pytanie A będzie negatywna, to wnosimy o 

wprowadzenie limitu na to ryzyko (związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż 
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objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą) w wysokości 30 000 zł na jeden i wszystkie 

wypadki. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 

zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie 20) Prosimy o podanie wysokości obrotu z działalności pozamedycznej. 

Odpowiedź: 2019 r.: 126 418,88 zł, / 01-08.2020 r.:76 571,13 zł. 

 

Pytanie 21) Prosimy o zmianę zapisów dla dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu 

prowadzonej działalności i posiadanego mienia w pozycji „Przedmiot i zakres 

ubezpieczenia”. 

Z: 

„Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie 

rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową.” 

Na 

„Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie 

rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 22) Prosimy o wykreślenie rozszerzenia:  

„5) czyste straty finansowe 

Limit: 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50 000,00 zł. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.  

 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW 

Pytanie 23) Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych 

żywiołów, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli wyłączającą ryzyka cybernetyczne  

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub 

jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych 

elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, 

powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez 

wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek 

działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub 

ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody 

następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę 

możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem 

zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, 

niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się 

równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 

 

Przy czym za: 
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- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 

komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 

elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie 

sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do 

przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji 

bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej 

wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą 

dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. 

„konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”. 

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli, prosimy o 

pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w 

danych oraz szkód następczych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak 

cybernetyczny/działanie hakera”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie 24) Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia rozszerzenia „Dodatkowe 

rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów): 

działanie człowieka…”.  

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenia zmian: 

1) wprowadzenie wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych 

przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy 

sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio 

regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury 

i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu, 

2) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 

powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod 

następującymi warunkami: 

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, 

wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, 

- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie  

kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,  

- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego 

stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i 

przechowywania, 

3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 

powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy 

na te  urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest 

uznane jako szkoda w sprzęcie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie i wprowadzenie zmian.  

 

Pytanie 25) Czy Zamawiający posiada sprzęt, który jest zlokalizowany poniżej 

poziomu gruntu? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jaki to sprzęt. 

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z załącznikiem. 
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Pytanie 26) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała 

zastosowanie wypłata wg. wartości rzeczywistej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 27) Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% min 

500 zł dla poniższego zakresu: 

- Ryzyko przepięć,  

- Ryzyko przetężenia, 

- Szkody  elektryczne, 

- Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów, 

- Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 

modernizacyjnych, 

- Klauzula ewakuacji. 

 - dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu w wysokości 10% min 1 000 zł 

- dla pozostałego zakresu 500 zł  

lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 zł 

dla wskazanego zakresu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.  

 

 

KLAUZULE DODATKOWE: 

Pytanie 28) Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu 

kwotowego dla majątku obejmowanego ochroną w ramach niniejszej klauzuli łącznie 

w rocznym okresie ubezpieczenia – np. 10 000 000 zł. lub innego akceptowanego przez 

Zamawiającego oraz doprecyzowanie w jaki sposób będzie naliczana składka 

dodatkowa za mienie objęte ochroną w ramach klauzuli. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 

10 000 000,00 zł. Rozliczenie dodatkowej składki będzie następowało w systemie pro rata w 

ciągu 30 dni po zakończeniu każdego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, w którym 

nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych. 

 

Pytanie 29) Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile 

Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości 

odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego 

podatku.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 30) W odniesieniu do Ryzyka przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o 

następujące postanowienia: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną 

ubezpieczeniową pod warunkiem zastosowania odpowiedniego do zagrożenia 

zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody 

powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie 31) W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów 

o następujące postanowienia (wyłączenia):  

„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w 

OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach 

elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z 

wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi 

(oględzinami i przeglądami), 

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, 

indykatorach, itp.) i licznikach, 

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i 

odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio 

poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego 

(oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w 

elektroenergetycznych liniach przesyłowych” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 32) Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie 

z poniższym: 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy 

Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem: 

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów 

ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w 

terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego; 

- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych 

Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem 

weryfikacji poprawności ich wystawienia; 

- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest 

poprawić je w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i 

podpisanych  drafty dokumentów do ponownej weryfikacji; 

- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą 

(oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie 33) Klauzula rzeczoznawców – wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli zgodnie z 

poniższym: 

„…. 

- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela; 

- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich 

cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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INFORMACJE DO OCENY RYZYKA: 

Pytanie 34) Prosimy o informację o planowanych w trzyletnim okresie ubezpieczenia 

inwestycjach, inwestycjach w toku (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem). 

Odpowiedź: Inwestycja w toku: zakup angiografu 

Przyszłe zaplanowane nie rozpoczęte. 

 

  

Lp. 

  

Nazwa przedsięwzięcia Okres realizacji Koszty inwestycji 

1. Zakup echokardiografu 

(UKG) 

IV kw. 2020 500 000,00 zł  

2. Zakup diatermii IV kw. 2020 210 000,00 zł 

3. Dostosowanie p.poż. 

budynków Szpitala 

IV kw. 2020 150 000,00 zł 

4. Zakup aparatu do 

rentgenodiagnostyki (RTG) 

IV kw. 2020 1 200 000,00 zł 

Razem 2 060 000,00 zł 

 

 

PAKIET II 

 

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE: 

 

Pytanie 35) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji 

ze stosowania Klauzuli rzeczoznawców. Wykonawca oświadcza, że posiada 

wykwalifikowaną kadrę pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędną 

do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody. 

W przypadku braku zgody na wyłączenie tej klauzuli prosimy o wyjaśnienie, czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia limitu tej klauzuli do 5 000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli 

rzeczoznawców w wysokości 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.  

 

Pytanie 36) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

treści Klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie na następującą: 

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody 

całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel 

podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie 

poprzez organizację oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia, w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o szkodzie, aukcji internetowej 

dotyczącej sprzedaży uszkodzonego pojazdu, w celu ustalenia jego wartości.  
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Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie 

przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.” 

Prosimy o usunięcie z klauzuli zdania „Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela 

pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego”. 

Zwracamy uwagę, że Ubezpieczyciel nie staje się po szkodzie właścicielem pozostałości 

pojazdu a tym samym nie może zbyć pozostałości pojazdu. Ubezpieczyciel może pomóc 

Ubezpieczonemu w zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie poprzez czynności 

określone w powyższej propozycji treści klauzuli. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.  

 

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść klauzuli Wartości mienia. 

BYŁO: 

11. Klauzula wartości mienia 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez 

Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość 

księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje 

zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, 

stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia 

ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w 

pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej 

brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu 

oraz transportu. 

JEST: 

11. Klauzula wartości mienia 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez 

Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość 

księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje 

zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, 

stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia 

ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w 

pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej 

brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu 

oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto. 

 

 

Zmianie ulega termin składania ofert z 14.10.2020 r. na 23.10.2020 r. zgodnie z 

poniższym opisem.  

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 23.10 2020 r., do godz. 12:00 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 
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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 12:15 

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. 

 

 

Marcin Pietryszyn 

 


