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Wrocław, dnia 17.11.2020 r. 

 

 

 

Do uczestników przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Szpitala 

Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w 

Strzelcach Opolskich 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ   

NR 195/2020/N/Strzelce Opolskie 

 

Działając w imieniu i na rzecz  Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach 

Opolskich,  na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers 

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

 

Pytanie 1: 

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona przez TU 

Inter Polska S.A. dnia 13.08.2020 r. oraz przez PZU S.A. dnia 24.08.2020 r. 

 

Pytanie 2: 

W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec września 2020, 

prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie 

uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość jest zgodna z załącznikiem nr 9 

do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka. 

 

Pytanie 3: 

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź 

na poniższe pytania:  

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w 

zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?  W przypadku 

odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W 

przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny 

do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach 

poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 

d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych 

umów? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że: 
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a) w okresie ostatnich 3 lat Zamawiający był ubezpieczony w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń określonych w SIWZ. 

b) wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną. 

c) w obowiązującym SIWZ ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

zostało rozszerzone o dodatkowe ryzyka tj. sprzęt medyczny w karetkach, 

maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii, składniki infrastruktury drogowej 

oraz szkody w mieniu poza lokalizacją. 

d) do dotychczasowych umów mają zastosowanie następujące franszyzy: 

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – franszyza integralna 500 zł; 

- ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia – franszyza 

integralna 100 zł; 

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka 

dewastacji – franszyza integralna 300 zł; 

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk - udział własny: 

dla tomografu komputerowego 5% nie mniej niż 2000 zł, dla sprzętu stacjonarnego 5% 

nie mniej niż 500 zł; dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania 500,00 zł, dla 

zwiększonych kosztów działalności 2 dni robocze. Franszyza redukcyjna 300 zł. 

 

Pytanie 4: 

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających  z podniesienia 

się wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000 zł. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 5: 

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły 

szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane 

podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w 

którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej 

wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) 

zgłoszonego do ubezpieczenia: 

a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają 

konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, 

czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania  

b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy 

wyspecjalizowana firma zewnętrzna. 

Odpowiedź: a. Tak b. Firma zewnętrzna. 

 

Pytanie 7: 

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu: 



  Strona 3 z 30                     

              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 

 

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, 

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe 

Odpowiedź: a. Nie b. Tak. 

 

Pytanie 8: 

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w 

lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie 

główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)? 

Odpowiedź: Rozdzielnie główne. 

 

Pytanie 9: 

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje 

szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o 

wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 10: 

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie: 

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 

powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od 

ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum 

wymienionych poniżej ryzyk:”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest 

objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, 

sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w 

wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub 

biologicznego” 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 

zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 

objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 

sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powyższe nie jest jego intencją oraz 

wprowadza następujące stwierdzenie „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody 

wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały 

wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 11: 

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 

odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 

powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące 
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ryzyka:”  prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem 

ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów 

terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji 

jądrowej,  promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego” 

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 

zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 

objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 

sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powyższe nie jest jego intencją oraz 

wprowadza następujące stwierdzenie „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody 

wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały 

wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 

ubezpieczenia.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją 

Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od 

woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów 

objętych ubezpieczeniem. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 13: 

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie 

odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 14: 

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.  W związku z 

powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 

odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 

wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 15: 

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 

odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit 

określony zapisami SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 16: 

Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić 

inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, 

prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace. 

Odpowiedź: Tak. Przebudowa: odcinka ginekologicznego oddziału ginekologiczno-

położniczego (4.185.618,53 zł), oddziału wewnętrznego (4.127.794,56 zł). W planie jest 

także przebudowa oddziału chirurgicznego (5.222.453,54 zł - uzależniona od uzyskania 

dofinansowania unijnego). 

 

Pytanie 17: 

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki 

nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich 

wartości. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 18: 

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji 

jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości? 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 19: 

W przypadku, gdy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji , 

prosimy o wskazanie przyczyn wyłączenia mienia z eksploatacji. W jaki sposób 

zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone? 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

Pytanie 20: 

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że określony w klauzuli 

limit dotyczy sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w danym ryzyku na początku okresu 

obowiązywania umowy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 21: 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

– prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w 

momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 22: 

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. 

Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000 zł. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 23: 

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 

wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub 

innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 24: 

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody - prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności. Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 25: 

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego. 

Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 26: 

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – prosimy o wprowadzenie limitu 

kwotowego. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 27: 

Zapis w pkt XXVIII SIWZ, zwłaszcza w zakresie zmian dotyczących zakresu działalności – 

prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie opisanych zmian każdorazowo wymaga zgody 

obu stron (dotyczy również zapisów we wzorze Umowy). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że tylko istotne zmiany w umowie wymagają 

zgody obu stron. 

 

Pytanie 28: 

Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki wraz z wyposażeniem stanowią jeden kompleks? 

Jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków z uwzględnieniem mienia w 

nich się znajdującego? 

Odpowiedź:  Budynki nie stanowią jednego kompleksu. Największą wartość posiada 

budynek szpitalny. 

 

Pytanie 29: 

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 
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„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy 

postanawiają, że w przypadku, gdy  

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań 

powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie 

polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem 

danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub  

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 

ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze 

względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, 

powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na 

dotychczasowych warunkach, 

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia 

(okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.  

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w 

celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 30: 

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SIWZ zakup 

pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (Suma Ubezpieczenia)? 

Odpowiedź: Zgodnie z informacją w załączniku nr 9 do SIWZ -  Informacje do oceny 

ryzyka, Zamawiający nie planuje zakupu pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 

400 000 zł. 

 

Pytanie 31: 

Czy zamawiający   w przypadku zgłoszenia   do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC 

pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800 000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę 

na renegocjację stawki AC? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 32: 

Prosimy o modyfikację zapisu: 

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 

Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

szkody” 

Na: 

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez 

Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia szkody” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 33: 

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po 

szkodzie całkowitej na następującą treść: 

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, 

należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek 

Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni 

osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości 

odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź 

udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej 

będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie 

kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub 

bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży 

pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia 

pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej 

sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 34: 

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10.000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 35: 

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 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Pytanie 36: 

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 nie wyraża zgody 

 

Pytanie 37: 

Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?  

Odpowiedź: Nie. 
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Pytanie 38: 

Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że informacja dostępna jest w załączniku nr 9 do 

SIWZ – Informacje do oceny ryzyka. 

 

Pytanie 39: 
Czy były szkody z  podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.  w 

miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat. 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że informacje dostępne są w załączniku nr 9. 

 

Pytanie 40: 

Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, 

jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16. 

 

Pytanie 41: 
Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje 

budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, 

czy jest tam prowadzona działalność ? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16. 

 

 

Pytanie 42: 
Czy Zamawiający w okresie 2021-2023 / w ciągu 3 najbliższych lat zamierza dokonać 

remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę 

podać których. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16. 

 

Pytanie 43: 

Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? 

Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18. 

 

Pytanie 44 

Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane doubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i 

kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od 

ubezpieczonych budynków.  

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie 45: 

Prosimy o wprowadzenie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód w brzmieniu: 

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, 

których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, 

wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po 

dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może 

nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. 
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Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu 

ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i 

okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych 

kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym 

fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej 

kradzieżą." 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 46: 

Prosimy o podanie PML  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PML wynosi 15 000 000 zł 

 

Pytanie 47: 
Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest 

ich ilość i wartość najdroższej z nich z uwzględnieniem sprzętu znajdującego się w 

pomieszczeniach.  

Odpowiedź: Zgodnie z wykonaną ekspertyza, Szpital podzielony jest n 3 strefy 

pożarowe. Obecnie jesteśmy na końcowym etapie realizacji zadań, dostosowania 

wymagań do przepisów dot. podziału na ww. strefy. Najdroższa jest strefa – część 

prawa budynku (OAIT, Trakt Porodowy, Blok Operacyjny, RTG, Laboratorium). 

 

Pytanie 48: 
Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane doubezpieczenia elementy sieci teletechnicznych i 

kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od 

ubezpieczonych budynków.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44. 

 

Pytanie 49: 
Prosimy o wprowadzenie limitu w dodatkowym rozszerzeniu o szkody w lampach w 

urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia  w wysokości 100 000 zł  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 50: 
Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści 

,,Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i 

laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.  

Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i 

medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.  

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach 

rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i 

medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość 

odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych 

zasad. 

Odszkodowania za szkody powstałe:  
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1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z 

zasadami poniżej: 

sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia 

sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla 

sprzętu do 8 roku liczącod daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według 

wartości rzeczywistej 

2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia 

urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:  

 

Tabela deprecjacji ze skalą: 

OPIS LAMPY 

redukcja odszkodowania 

po okresie 

użytkowania 

miesięcznie 

o 

a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe 

(w sprzęcie niemedycznym) 
6 miesięcy 5,50% 

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,50% 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) 
12 miesięcy 3,00% 

b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 

(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach 

lub radiologicznych (tomografia 

komputerowa patrz b) 

12 miesięcy 3,00% 

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00% 

Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 

fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) 
12 miesięcy 3,00% 

Termokatodowe lampy elektronowe 

gazowane (sprzęt medyczny) 
12 miesięcy 3,00% 

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,00% 

Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości 

(sprzęt niemedyczny) 
18 miesięcy 2,50% 

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 

(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej 

(tomografia komputerowa: patrz b) 
24 miesiące 2,00% 

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 24 miesiące 2,00% 

Lampy pamięciowe 24 miesiące 2,00% 

Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,00% 

d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,50% 

Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie 

(tomografia komputerowa patrz: b) 
24 miesiące 1,50% 

Rentgenowskie lampy powiększające 24 miesiące 1,50% 

Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne 

(sprzęt medyczny) 
24 miesiące 1,50% 

Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,50% 
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5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 

ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli. 

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp 

płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę 

procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru: 

 

P x 100   

PG x X x Y 

gdzie: 

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem 

danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed 

wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia 

oparte są warunki gwarancji producenta, 

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w 

liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji, 

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla 

lamp danego rodzaju: 

        1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1, 

        2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy 

do                      zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75, 

        3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,  

Y= współczynnik likwidacyjny, 

        1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2, 

        2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie współczynników 

korygujących zgodnie z tabelą deprecjacji. Brak zgody na limit 10 % SU. Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 51: 

Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie 

rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego  prosimy o wprowadzenie do Umowy 

klauzuli wypowiedzenia: 

     Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony 

     1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że 

Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu 

ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30% 

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych 

rezerw na odszkodowania na   koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za 

okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia 

    3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się : 

 przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy; 
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 przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie 

ubezpieczenia. 

 Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka 

przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 % 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 52: 

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie 

będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub 

szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź 

ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający włączył  je wprost do zakresu  ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 53: 

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia (ust. 1): 

a)  w pkt 11 „Napór śniegu lub lodu – bezp…..” – prosimy o dodanie frazy: „jeżeli do 

powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów 

budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe”, 

b) Pkt 14 . Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie zapisu „…. w obiektach 

nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:  

a) wyraża zgodę na dodanie frazy: „jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły 

stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory 

dachowe, okienne, drzwiowe”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

b) nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu:”… w obiektach nieogrzewanych lub 

wyłączonych z eksploatacji”. 
 

Pytanie 54: 

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej dodatkowego rozszerzenia zakresu 

(dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka…. , bądź ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego medycznego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, a w 

przypadku braku zgody prosimy o: 

a. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach, 

b. wyłączenie 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 

c. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 

urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi 

warunkami: 
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- 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.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 55: 

Prosimy o uzupełnienie roku produkcji elektronicznego sprzętu medycznego zgłoszonego do 

ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. 

Odpowiedź: Zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. 

p_nr 

inwentarzowy Nazwa  Wartość  

 Rok 

produkcji 

      1 588 636,20   

1 921 USG VIVID - 3 161 999,07 2008 

2 976 Aparat do znieczu.z monit.ASPI 90 348,11 2009 

4 1012 Aparat anologowy typ Duo Diagn 403 944,81 2009 

5 1060 Kardiotokograf AVALON FM-20 32 025,53 2010 

7 1118 Aparat do znieczulenia 149 828,40 2011 

8 1119 Aparat do znieczuleń 149 828,40 2011 

9 1121 Aparat RTG +8 płyt fosforowych 321 000,00 2011 

10 1122 Aparat do USG 188 221,32 2011 

11 1123 Respirator transportowy 63 920,88 2011 

13 1296 Optyka szerokokątna śr. 27 519,68 2013 

 

Pytanie 56: 

Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1000 zł w 

szkodzie w sprzęcie medycznym zgłoszonym do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia 

mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 57: 

Do ubezpieczenia szyb prosimy o możliwość włączenia klauzuli w treści: 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i 

inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – 

ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń 

użytkowych.  

 Ubezpieczenie nie obejmuje: 

− szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 

− szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, 

narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, 
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-           szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, 

− szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym 

zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 

− szyb w pojazdach i środkach transportowych. 

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 

- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. 

Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 58: 

Czy Klient posiada transformatory w zgłaszanym mieniu od ognia i innych żywiołów? 

Jeżeli są starsze niż 45 lat prosimy o ich wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej w w/w 

zakresie. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 59: 

Prosimy o zmianę treści SIWZ w odniesieniu do ryzyka Przerwy w działaniu lub wadliwego 

działanie urządzeń chłodniczych, poprzez wprowadzenie zapisu:  

„z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek: 

 a) niewłaściwego przechowywania towarów, 

 b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 60: 

Prosimy o wyjaśnienie czy wskazane w tabeli ryzyko dewastacja (wandalizm) stanowi 

rozszerzenie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, czy jest to osobny limit ponad sumę 

ubezpieczenia ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to osobny limit. 

 

Pytanie 61: 

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla urządzeń zewnętrznych w wysokości 

500 zł  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 62: 

W odniesieniu do transportu gotówki, prosimy o wskazanie: 

1. Maksymalnej wartości transportowanych wartości pieniężnych (pojedynczego 

transportu). Jeżeli taką maksymalną wartość stanowi wskazana w SIWZ suma ubezpieczenia 

dla wartości pieniężnych w transporcie – prosimy o potwierdzenie tego faktu  

2. Ogólnej sumy wartości pieniężnych transportowanych w okresie ubezpieczenia  

Odpowiedź:  

1/ 3 000 zł,  
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2/ 108 000 zł/rok. 

 

Pytanie 63: 

Czy w odniesieniu do kradzieży zwykłej Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 

dodatkowego zapisu:  

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

a) szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki 

pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, 

żetony, karty pre-paid, karnety itp. ), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w 

obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców 

oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 64: 
Prosimy o wprowadzenie udziałów własnych:  

- dla tomografu komputerowego 5% nie mniej niż 5000 zł. 

- dla sprzętu stacjonarnego 5% nie mniej ni ż 1000 zł 

- dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania 500,00 zł 

- dla zwiększonych kosztów działalności 2 dni robocze.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 65: 

Czy sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu 

gruntu? Jeśli tak, prosimy o wskazanie tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Nie. 

 

Pytanie 66: 

Prosimy wskazanie pozycji w wykazie, którego ma dotyczyć rozszerzenie o lampy. 

Odpowiedź: Rozszerzenie ma dotyczyć sprzętu ujętego w zał. 8 do SIWZ zakładka 

„sprzęt elektroniczny”.  

 

Pytanie 67: 

Prosimy o informację w jaki sposób prowadzona jest konserwacja sprzętu elektronicznego, 

czy jest podpisana kompleksowa umowa konserwacyjna i dla jakiego sprzętu lub czy 

konserwacja przeprowadzana jest przez wyszkolony własny personel?  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6. 

  

Pytanie 68: 

Prosimy o informacje dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznej – dla sprzętu o sumie 

ubezpieczenia powyżej 500.000,00 zł : 

1) Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu: 

           Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis): 

            Przewody dla 230V:  2  lub  3 żyłowe?;     instalacja miedziana,  aluminiowa? 

            Przewody dla 400V:  4 lub  5 żyłowe?;     instalacja miedziana,  aluminiowa? 

Odpowiedź:  
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Stan instalacji: dobry 

Przewody dla 230V: 3 żyłowe, instalacja miedziana. 

Przewody dla 400V: 5 żyłowe, instalacja miedziana. 

Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na 

powierzchniach palnych (drewno, płyty  warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, 

styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych?  

Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy? Opis: 

Odpowiedź: Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable podtynkowe, prowadzone na 

torach kablowych. 
2) Zabezpieczenia nadprądowe (bezzwłoczne typu S, topikowe?, opis) 

Odpowiedź: Bezzwłoczne typu S. 
3) Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej: 

a) instalacja odgromowa (tak, nie, opis) 

Odpowiedź: Tak. 
b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających 

odpowiedzi jak niżej: 

I stopień ochrony  II stopień ochrony  III stopień ochrony 

Rozdzielnia główna 

 

 

Rozdzielnia wewnętrzna 

obiektu 

 

Rozdzielnie 

zabezpieczające 

poszczególne urządzenia  

zabezpieczenie czułych 

urządzeń 

Klasa ogranicznika (B, C, 

D – T1, T2, T3) - nazwa, 

model / lub brak ochrony: 

 → 

Klasa ogranicznika (B, C, 

D – T1, T2, T3) – nazwa, 

model / lub brak ochrony: 

 

 

Zabezpieczane obwody: 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, 

D – T1, T2, T3) – nazwa, 

model / lub brak ochrony: 

 

 

Zabezpieczane 

urządzenia: 

  

c) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, 

teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych); odpowiedzi jak niżej: 

I stopień ochrony  II stopień ochrony  III stopień ochrony 

Klasa ogranicznika (B, C, 

D – T1, T2, T3) - nazwa, 

model / lub brak ochrony: 

 

 

 → 

Klasa ogranicznika (B, C, 

D – T1, T2, T3) – nazwa, 

model / lub brak ochrony: 

 

 

 

Zabezpieczane obwody / 

układy sterowania: 

→ 

Klasa ogranicznika (B, C, 

D – T1, T2, T3) – nazwa, 

model / lub brak ochrony: 

 

 

 

Zabezpieczane urządzenia 

- wejścia sygnałowe 

sterowników, centrali, 

elektroniki przemysłowej 

i biurowej: 

Dodatkowy opis: 
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4) wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwalania np. 500mA; jakie 

obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), 

opis:        

Odpowiedź: 30 mA. Aparaty RTG                                                                                               
5) badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, 

informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole): 

Odpowiedź: Instalacja odgromowa – przegląd 03.11.2015 – bez uwag. 

Instalacja elektryczna: 02.13.2017 – bez uwag. 
6) inne uwagi (np. strefy EX): 

Odpowiedź: brak 
 

Pytanie 69: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie 

wypłata wg. wartości rzeczywistej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 70: 

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu 

ubezpieczenia AC: 

- szkód powstałych podczas kierowania pojazdem przez osobę w stanie nietrzeźwości albo 

w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w 

rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii 

- winy umyślnej, rażącego niedbalstwa.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym z wyłączeniem rażącego 

niedbalstwa. 

 

Pytanie 71: 

Zwracamy się z prośbą o dopisanie w zakresie AC – wykupiona amortyzacja, nie dotyczy 

ogumienia oraz układu wydechowego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 72: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści Klauzuli rzeczoznawców na poniżej zaproponowaną 

treść: 

bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, 

strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną 

ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów 

związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. 

W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie 

wykonane na zlecenie oraz koszt Zakładu Ubezpieczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 73: 
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Zwracamy się z prośbą o modyfikację Klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po 

szkodzie całkowitej: 

w zakresie -  sprzedaży pojazdu dokonuje właściciel pojazdu – nie Ubezpieczyciel, oraz o 

potwierdzenie przyjęcia do wiadomości skutków akceptacji klauzuli: 

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku braku akceptacji oferty przez Ubezpieczającego 

TU nie zmieni wartości pojazdu na niższą wartość wynikającą z systemów eksperckich. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33. 

 

Pytanie 74: 

Prosimy o potwierdzenie przyjęcia do wiadomości obowiązków wynikających z 

zastosowania Klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym po stronie 

Ubezpieczającego: 

 

Naprawa na częściach oryginalnych wyłącznie po udokumentowania naprawy fakturami. W 

przypadku rozliczenia szkody bez udokumentowania naprawy fakturami rozliczenie na 

podstawie kosztorysu TU tworzonego zgodnie z OWU. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 75: 

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia: mienia od ognia i innych żywiołów, 

ubezpieczeniamienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzetu 

elektronicznego klauzuli wyłączającej 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: 

- 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”. 
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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 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 76: 

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych 

- wnosimy o możliwość zastosowania klauzuli w treści: 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres 

ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu 

ubezpieczenia: 

a) prac ziemnych  

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie 

na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji 

nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana 

jest dla: 

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 1 000 000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 

ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 77: 

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 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 78: 

W odniesieniu do klauzuli 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. 

 

Pytanie 79: 

W odniesieniu do klauzuli szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o 

następujące postanowienia (wyłączenia):  
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„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 80: 

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 nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 81: 

Klauzula rzeczoznawców – prosimy 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. 

 

Pytanie 82: 

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę treści na poniższą: 



  Strona 22 z 30                     

              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 

 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA NOWYCH INWESTYCJI 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala 

się, co następuje: 

      1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, 

lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt 

elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną 

ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego 

zakupu; 

     2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod 

warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego 

miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu 

poprzedzającym; 

     3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do 

limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela  w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia 

mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN; 

     4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji 

zgłaszanej do ubezpieczenia 

będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy 

mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 83: 

Klauzula przepięć – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez wprowadzenie zapisu: 

      Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są 

szkody: 

     a) w licznikach, miernikach, 

     b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, 

odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, 

     c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub 

urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami 

eksploatacyjnymi (oględzinami lub przeglądami); 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 84: 

Na jakim etapie jest realizacja dostosowania obiektów szpitalnych do wymogów przepisów 

przeciwpożarowych? 

Odpowiedź: Dostosowanie jest zrealizowane w 75%. 

 

Pytanie 85: 

Prosimy o udostępnienie scanu nw dokumentów: 

a) Protokół z czynności kontrolno rozpoznawczych PSP wraz z postanowieniami, 

b) Przegląd instalacji hydrantów wewnętrznych + zewnętrznych, 

c) Przegląd systemu sygnalizacji pożaru, 

d) Okresowy przegląd techniczny Budynku głównego oraz SOR, 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że skany do wglądu w siedzibie Zamawiającego 

po wcześniejszym uzgodnieniu. 
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Pytanie 86: 

Prosimy o informację o planowanych w trzyletnim okresie ubezpieczenia inwestycjach, 

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

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 oraz nr 41. 

 

Pytanie 87: 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 04.11.2020r. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty na 

dzień 20.11.2020 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 88: 

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:  

 Z:  

 „Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące 

następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania 

udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się 

również  obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta.” 

NA:  

„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące 

następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania 

udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z 

Rozporządzeniem     Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).” 

W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższą zmianę, prosimy o wprowadzenie 

limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000,00 

zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 89: 

Prosimy o udzielenie informacji dot. COVID-19:  

4.1. 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: Na oddział covidowy został przekształcony oddział wewnętrzny (decyzją 

Wojewody Opolskiego). 

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

przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19? Krótki opis tego miejsca. 
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Odpowiedź: Pacjenci przyjmowani są w budynku SOR. Wszyscy podlegają segregacji, 

w kierunku COVID19 w miejscu segregacji SOR. Wszyscy pacjenci są wymazywani 

testami antygenowymi. Pacjenci z pozytywnym wynikiem są kierowani do izolatek, a 

następnie przekazywani na oddział covidowy lub do innego szpitala. Pacjenci z 

wynikiem ujemnym i objawami wymazywani są dodatkowo testem PCR i 

postepowanie jak wyżej. 

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

ubezpieczonego: 

a. został zakażony SARS-CoV -2?  

Odpowiedź: TAK 

Jeżeli TAK: 

- jaka ilość osób została zakażona? 

Odpowiedź: 50 osób 

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?  

Odpowiedź: Z wywiadu epidemiologicznego wynika, że większość osób została 

zakażona poza szpitalem i ewentualnie do zakażenia doszło w pokojach socjalnych. 

- jakie zostały wprowadzone procedury?  

Odpowiedź: Wprowadzono szereg zarządzeń Dyrektora obejmujące takie zagadnienia 

jak: Środki ochrony indywidualnej, podział oddziałów na strefy czyste i brudne, 

stosowanie testów PCR i antygenowych u pacjentów, pracowników i innych, 

postępowanie w przypadku zgonów, logistyka dostarczania posiłków, obowiązek 

mierzenia temperatury, transport pacjentów z COVID itp..  
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 – 

Odpowiedź: Reguluje Zarządzenie Dyrektora, zawsze w przypadku wystąpienia 

objawów lub zgłoszenia obaw, po wystąpieniu zakażenia u pacjenta lub personelu z 

kontaktu. 

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu –  

Odpowiedź: Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora – testy antygenowe, ewentualnie 

potwierdzone PCR 
c. zachorował na Covid-19? 

Odpowiedź:  TAK 
Jeżeli TAK: 

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19  

Odpowiedź: 50 osób 
- liczba osób wyzdrowiałych  

Odpowiedź: 30 osób 
c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub 

chorych na Covid-19?  

Odpowiedź: TAK 
Jeżeli TAK: 

- łączna ilość osób w kwarantannie.  

Odpowiedź: 20 osób 

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.  

Odpowiedź: większość 
4.4.  Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego 

SARS-CoV -2 /Covid-19? 
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Odpowiedź: TAK 
Jeżeli TAK:  

- łączna ilość pacjentów  

Odpowiedź: 6 pacjentów 

- jakie zostały wprowadzone procedury?  

Odpowiedź: Jak wyżej 
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.  

Odpowiedź: 71 (od 22.10). 
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż 

występowanie objawów.  

Odpowiedź: W październiku na wszystkich oddziałach (oprócz wewnętrznego) 

przyjęto  348 pacjentów. 
4.5. Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania 

zaplanowanych zabiegów?  

Odpowiedź: TAK 
Jeżeli TAK: TAK 

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)  

Odpowiedź: 10 
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)  

Odpowiedź: 90 

4.6. Czy podmiot leczniczy zabezpiecza pracowników przed zakażeniem Covid-19? W jaki 

sposób? 

Odpowiedź: Zostały określone procedury, gdzie, kiedy i jakie środki stosować, środki 

są stale dostępne. 

4.7. Czy podmiot leczniczy posiada na stanie niezbędną ilość środków ochrony osobistej dla 

pracowników? 

Odpowiedź: TAK 

4.8. Czy pracownicy ubezpieczonego używający kombinezonów ochronnych oraz innych 

środków ochrony osobistej przechodzą szkolenia z zakresu bezpiecznego ich ubierania, 

zdejmowania i użytkowania? Kto prowadzi takie szkolenia? 

Odpowiedź: TAK. Wyznaczona pielęgniarka. 

4.9.Czy w podmiocie leczniczym wdrożona jest procedura postepowania z pracownikiem 

podejrzanym o zakażenie Covid-19? Krótki opis tej procedury i sposobu postępowania 

Odpowiedź: Pracownik taki jest zgłaszany do Sanepidu i w zależności od objawów, jest 

odsuwany od pracy lub pozostaje pod nadzorem sanitarnym. 

4.10. Czy w podmiocie leczniczym została wdrożona procedura postępowania z pacjentem 

podejrzanym o zakażenie Covid-19? Krótki opis tej procedury i sposobu postępowania 

Odpowiedź: TAK. Przy przyjęciu opisano w pkt. 4.3. Jeżeli podejrzenie zostało 

rozpoznane na oddziale to pacjenci tacy są izolowani, a osoby mające z nimi kontakt są 

zgłaszane do sanepidu. 

 

Pytanie 90: 

Prosimy o dodatkowe informacje: 

     - wartość obrotów z działalności leczniczej za rok 2019  

     - wartość obrotów z działalności pozamedycznej rok 2019  

Odpowiedź:    Zgodnie z informacją poniżej: 
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 - wartość obrotów z działalności leczniczej za rok 2019 – 58.534.937 zł 

- wartość obrotów z działalności pozamedycznej rok 2019 – 227014 zł 

 

Pytanie 91: 

Prosimy o potwierdzenie, że dla obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie będą miały zastosowanie klauzule 

dodatkowe. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

 

 

Pytanie 92: 
Prosimy o zmianę poniższego zapisu: 

     Z:  

  „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”. 

     NA: 

„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 oraz rozstroju zdrowia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie 

zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku 

którego została wyrządzona szkoda”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 93: 

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia 

choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW – żółtaczka, gronkowiec oraz inne zgodnie z ustawą o 

chorobach zakaźnych i zakażeniach). 

Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego  prosimy o: 

 a) dopisanie do tego zapisu w SIWZ zastrzeżenia, iż zakres nie obejmuje szkód powstałych 

w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz 

jego mutacjami. 

 Jeżeli takie rozwiązanie również jest nie do przyjęcia to prosimy o: 

a) wprowadzenie limitu na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń 

do podlimitu 75 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 94: 

Prosimy o potwierdzenie że w ramach DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

MEDYCZNEJ ubezpieczenie nie obejmuje ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej     

przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach 

obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także w ustawie o działalności leczniczej, w ustawie 

prawo farmaceutyczne, ustawie o wyrobach medycznych, które ubezpieczony miał 

obowiązek zawrzeć, z zastrzeżeniem że intencją umowy jest  udzielenie ochrony 

ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody 

wyrządzone osobie trzeciej w związku z udzielaniem lub  

niezgodnego z prawem zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez 

ubezpieczonego w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności 

cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, 

które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie 

nadwyżkowe). 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

 

Pytanie 95: 

Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą poniższego zapisu:  

„W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności 

wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład 

Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń 

obowiązkowych”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 96: 

Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców – prosimy o potwierdzenie, że 

intencją zapisu jest rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do 

regresu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 97: 

12. Prosimy o zmianę poniższego zapisu: 

Z:  

„Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe powstałe w związku z prowadzoną 

działalnością pozamedyczną oraz wszelkie szkody rzeczowe w związku posiadanym i 

użytkowanym mieniem i prowadzoną działalnością”. 

Na:  

„Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody 

wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności 
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określonej w umowie ubezpieczenia i posiadany mieniem,  które jest wykorzystywane w 

takiej działalności i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące 

         następstwem: 

        1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) 

lub 

        2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 98: 

Prosimy o zmianę poniższego zapisu: 

 Z:  

„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń 

wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z 

dostarczaniem energii elektrycznej”. 

 Na:  

„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń 

wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z 

dostarczaniem energii elektrycznej, o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za 

szkodę Ubezpieczonemu”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 99: 

Prosimy o zmianę poniższego zapisu: 

Z:  

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

zdrowia, utratę, zniszczenie, 

uszkodzenie rzeczy”. 

Na:  

„Wypadek ubezpieczeniowy – powstanie szkody;  

szkoda – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia 

odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej także czysta 

strata finansowa; 

szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone 

korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 

rozstroju zdrowia; 

szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także utracone 

korzyści poszkodowanego, które mógłby  osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie 

lub uszkodzenie rzeczy”; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 100: 

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia punktu 3. 10) SIWZ tj. 

„Szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym 

ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą”.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 101: 

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia o czyste straty finansowe lub potwierdzenie, iż 

intencją zamawiającego jest objęcie zakresem CSF wyłącznie szkód mających postać  

CSF polegających na braku dostępu. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie nie jest zrozumiałe (CSF – Czyste 

Straty Finansowe?). 

 

Pytanie 102: 

Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów z katalogu klauzul obligatoryjnych bądź 

przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 103: 

Klauzula prewencyjna - prosimy o zmianę treści klauzuli na wskazaną poniżej: 

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu 

prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie 15 000,00 PLN /słownie PLN: piętnaście tysięcy 

złotych dla Szpitala Powiatowego im Glowatzkiego w Strzelcach Opolskichw okresie 

obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną 

przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, 

które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o 

uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy 

prewencyjnej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 104: 

Na podstawie załączonego zaświadczenia o przebiegu szkodowości nr 118465017/AŁ 

prosimy o potwierdzenie informacji o wypłaconych odszkodowaniach w okresie ostatnich 5 

lat: 

a) Obowiązkowe ubezp. OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą – 4 szkody;  

łączna kwota wypłaconych odszkodowań: 315 800,00 zł; 

b) Dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – 

2 szkody; łączna kwota wypłaconych odszkodowań: 4 427,67 zł; 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość jest zgodna z załącznikiem nr 9 

do SIWZ Informacje do oceny ryzyka. 

 

 

ZMIANY DO SIWZ 

 
1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 17.11.2020 r. na dzień 20.11.2020 r. 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 20.11.2020 r., do godz. 12:00 na adres: 
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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 12:10 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Marcin Pietryszyn 
 


