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Wrocław, 09.11.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia  

Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIA  

DO SIWZ NR 210/2020/N/Kępno 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kępnie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers 
S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców, informuje o 
następujących zmianach w SIWZ oraz podaje wyjaśnienia do SIWZ: 

1. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość? 

Odpowiedź: Szkodowość oparta o zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia z dnia 
14.10.2020 r. oraz 15.10.2020 r.

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: Nie dotyczy. 

3. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o 
odpowiedź na poniższe pytania:  

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 latach 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: 
a) w okresie ostatnich 3 latach był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie 

wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ za wyjątkiem roku 2017, gdy nie 
miał zawartego ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 

b) wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną 
c) zakres poszczególnych ubezpieczeń był podobny do obecnie wnioskowanego 
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d) Franszyzy i udziały własne były zniesione 

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 zgoda na wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla szkód wynikających  z podniesienia się wód gruntowych w 

wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

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.

6. Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach 
wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie 
powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku 
nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej 
wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich 
szkodach. 

Odpowiedź: Nie.

7. 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) sprzęt medyczny wyłącznie firmy zewnętrzne, pozostały 

sprzęt elektroniczny pracownicy SPZOZ w Kępnie 

8. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu: 
a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, 
b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe 

Odpowiedź: Nie.
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9. 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: Rozdzielenie oddziałowe dotyczy: SOR, Blok operacyjny, 

Sterylizatornia, Stacja dializ, Laboratorium, Fizjoterapia. Zabezpieczenia np. typu 

V20C, V25B+C

10. 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.

11. 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 informuje, iż jego intencją nie jest objęcie zakresem 

ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń i wyraża zgodę na wprowadzenie 

zapisu: „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 SIWZ.

12. 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 ryzyka:”  prosimy o wyjaśnienie, czy 
intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych 
wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań 
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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 informuje, iż jego intencją nie jest objęcie zakresem 

ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń i wyraża zgodę na wprowadzenie 

zapisu: „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 SIWZ.

13. 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. 

14. 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 zgodnie z powyższym. 

15. 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 zgodnie z powyższym. 

16. 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 zgodnie z powyższym. 

17. 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: Zgodnie z informacją w załączniku nr 7 do SIWZ. 
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18. Prosimy o uzupełnienie wykazu nieruchomości o dane dotyczące konstrukcji ścian 
oraz dachu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. 

Odpowiedź: Opis budynków stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi i zostaną 

udostępnione Wykonawcom którzy wnioskowali o część poufną SIWZ.

19. Prosimy o informację nt. przeprowadzonych w ostatnich 5 latach 
modernizacjach/remontach w budynkach, których wiek przekracza 50 lat. 

Odpowiedź: Budowa lądowiska wyniesionego  

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie kwotowego limitu 
odpowiedzialności. Proponujemy 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następujący zapis do klauzuli 

„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.” 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

24. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 
– prosimy o wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności. Proponujemy 
1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub 
inny akceptowalny przez Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kwotowego limitu 

odpowiedzialności w wysokości 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
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25. 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 

SIWZ.

26. 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 na wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

27. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zmian dotyczących zakresu działalności 
wprowadzenie opisanych zmian każdorazowo wymaga zgody obu stron (dotyczy 
również zapisów we wzorze Umowy). 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgody obu stron wymagać będą jedynie 

istotne zmiany do umowy. 

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.

29. Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści: 
„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. 
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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. 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Marek Kopecki 


