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Wrocław, 27.11.2020r. 
 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 
Opolu 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJA ŚNIENIA DO SIWZ  NR 

216/2020/N/Opole 

 
Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu, 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/podaje wyjaśnienia do 
SIWZ: 
 
 

 
1. Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?  
Odpowiedź: Budynki przy ul. Krakowskiej, Korfantego nie, budynek przy ul. Kowalskiej  
- tak. 
 
2. Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości 
wypłat. 
Odpowiedź: Były szkody z powodu powodzi w 1997r., brak danych historycznych. 
 
3. Czy były szkody z  podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.  
w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat. 
Odpowiedź: Od 2017 – nie. 
 
4. 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: W budynkach przy ul. Krakowskiej- nie. Budynek przy ul. Kowalskiej- tak, 
szacunkowy koszt: 30 mln zł. 
 
5. 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: Wykonuje się kolejny etap budowy instalacji SAP w użytkowanych 
pomieszczeniach. 
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6. 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: Budynek przy ul. Kowalskiej 
 
7. Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś 
budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź: Nie 
 
8. Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane do ubezpieczenia: podziemne instalacje lub 
urządzenia, zewnętrzne składniki infrastruktury wodociągowej oraz elementy sieci i 
urządzeń technologicznych,  znajdują się w odległości nie większej niż 300 metrów od 
ubezpieczonych budynków?  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

 
9. 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: W budynku szpitala jest 5 stref pożarowych. Szacunkowa wartość 5 piętra 
szpitala z wyposażeniem ok.30 mln zł. 
 
10. Prosimy o udostępnienie planów obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia z 
podaniem stref pożarowych?  

Odpowiedź: Dostępna jest jedynie wersja elektroniczna. 
 

11. Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi 
i osocza)  są przechowywane w urządzeniach chłodniczych. Prosimy również o podanie 
wartości przechowywanej krwi i osocza. 

Odpowiedź: Krew i jej składniki przechowywane są w urządzeniach chłodniczych 
przeznaczonych tylko do tego celu. W innych przechowywane są leki, szczepionki i maści. 

 
 
12. Prosimy o podanie liczby łóżek ogółem? 
Odpowiedź: 79 łóżek ogółem. 

 
 

13. Prosimy podać informacje czy szpital prowadzi działania w celu przeciwdziałania 
pandemii koronawirusa. Prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania: 
- czy podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem - 
proszę opisać  
w jaki sposób? 
- czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla 
pracowników? 
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- czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie 
zakażonym koronawirusem - proszę opisać? 
- czy dokonywane są pomiary temperatury? 
- czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę mającą na celu weryfikację stanu zdrowia 
oraz możliwości zakażenia się? 
- czy w podmiocie jest wydzielona odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o 
zakażenie koronawirusem? 
- czy w podmiocie jest wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o 
zakażenie koronawirusem? 
- ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród pacjentów? 

- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Szpitalu wśród personelu? 

- czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa? 

Odpowiedź: Tak- poprzez zapewnienie wszystkim pracownikom środków ochrony 
indywidualnej, wykonywanie badań przesiewowych w kierunku wykrycia koronawirusa, 
szkolenia personelu, wdrażanie procedur, instrukcji wytycznych,  szczepienia przeciw 
grypie, wykonywanie pracy zdalnej tam gdzie jest to możliwe.       – tak 
-  nie 
- tak 
 - tak 
 - tak 
 - nie 
 - nie dotyczy szpital przekształcony decyzją Wojewody w szpital zakaźny, 
-  4 pracowników, 
- tak 
 

14. Prosimy o podanie: 
- liczby operacji prowadzonych na oddziale chirurgii ogólnej? 
- liczby operacji prowadzonych na oddziale ginekologicznym? 
- liczby operacji prowadzonych na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej? 
- liczby i rodzaju wykonywanych zabiegów? 

Odpowiedź: -    oddz. Chirurgii Ogólnej 651 zabiegów planowanych ; m.in. resekcja 
tarczycy, operacje przepuklin jamy brzusznej, wycięcie pęcherzyka żółciowego, 
chirurgiczne leczenie otyłości, operacje żylaków, 
- oddz. Ginekologii 917 zabiegów planowanych; m.in. wycięcie macicy, plastyka pochwy, 
histeroskopowe wycięcie zmian, zabiegi chirurgiczne szyjki macicy, operacje nietrzymania 
moczu, 
- oddz. Ortopedyczny  651 zabiegów planowanych; m.in. protezoplastyka stawu 
biodrowego, protezoplastyka stawu kolanowego, artroskopowa rekonstrukcja więzadeł 
stawu kolanowego, realloplastyki stawu biodrowego 

 
15. Proszę o potwierdzenie, że Klient nie prowadzi Izolatorium.   

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza powyższe. 
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PAKIET II 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
 
32. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 

ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób 
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności:  

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);   
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);  
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.  
Odpowiedź: W zakresie ochrony p.poż. realizowane są kolejne etapy. 
  
33.  Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych 
wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością 
wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) 

Odpowiedź: Tak 
 
34.  Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia? 
Odpowiedź: Tak 
 
35. Jaka jest łączna wartość sprzętu elektronicznego medycznego,  nie ujętego wykazie dla 

ubezpieczenia EEI, a uwzględnionego w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych. Prosimy o dosłanie wykazu ww. sprzętu elektronicznego. 

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi na pytania. Załącznik stanowi 
poufną część  SIWZ i zostanie udostępniony Wykonawcą którzy złożyli wniosek o część 
poufną. 

 
36.  Jaka jest wartość i miejsce instalacji kolektorów słonecznych, solarów i ogniw 

fotowoltaicznych 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 
37.  Czy jest sprzęt składowany poniżej poziomu gruntu (inny niż elektroniczny)? Jeśli tak, 

to jaki i jaka jest jego wartość. 
Odpowiedź: Tak. Szacunkowa wartość ok. 1 mln. zł. 
 
 
38. 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 działania 
prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach. 
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Odpowiedź: W 1997r. wystąpiła powódź , która spowodowała szkody w budynku przy 
ulicy Kowalskiej 4, został zalany parter do I piętra, również w  budynku Szpitala i 
Polikliniki zostały częściowo zalane piwnice, brak danych historycznych jakie mienie i 
w jakiej wysokości. 
 
39. 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 wystąpiły. 
 
40. Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów 

został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny? Jeśli 
tak, prosimy o podanie wartości oddzielnie dla sprzętu elektronicznego (w tym 
przenośnego) i oddzielnie dla sprzętu elektronicznego medycznego (w tym 
przenośnego).  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35. 
 
41. 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/ wyspecjalizowana firma zewnętrzna 
 
42. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu: 

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, 
b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe 

Odpowiedź: a/ nie , 

                      b/ nie 

 

43. 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: Rozdzielnia główna – klasa B+ C,   rozdzielnie oddziałowe i sekcyjne – 
klasa C 
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44. 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, budynek przy ul. Kowalskiej 4, planowane w wysokości ok. 30 mln. 
zł. 

 

45. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki 
nieużytkowane/ pustostany?  

Odpowiedź: Nie 

46. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o: 

- wskazanie lokalizacji i wartości 
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich 
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone 
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania  

Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 
47. 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. 
 
48. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze 

względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków 
nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej, bądź ograniczenie zakresu ochrony do 
podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek 
statku powietrznego. 

Odpowiedź: Nie. 
 

49. 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: Nie. Maksymalna wartość budynku z mieniem się w nim znajdującym 
wynosi  57 470 755,75 zł. 

 

50. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z 
wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w 
swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka 
PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)  

Odpowiedź: Nie 
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51. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w 
konstrukcji  płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, 
PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie 
pożarowym jest większa niż 1.000 m2 (bez względu na wartość)? 

Odpowiedź: Nie dotyczy. 

 

52. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają 
pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym 
wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego 
pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.  

Odpowiedź: Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodne z 
aktualnym przeznaczeniem. 

 
53. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich 

instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 
potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku 
prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z 
określeniem przyczyny 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
54. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia 

są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i 
badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów 
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Marek Kopecki 


