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Wrocław, 30.12.2020 r. 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia  

Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego  
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY, WYJA ŚNIENIA  

DO SIWZ  NR 271/2020/N/Kościan 

Działając w imieniu i na rzecz Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. 
Oskara Bielawskiego w Kościanie 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. Prosimy o podanie liczby pracowników administracyjnych oraz pracowników 
gospodarczych  (np.  hydraulik, elektryk).  

Odpowiedź: W Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym w Kościanie 
zatrudnionych jest 32 pracowników administracyjnych oraz 29 pracowników 
obsługi.  

 
2. Odnośnie szkód z dnia 06-11-2015r. oraz 21-06-2017r. prosimy o informację jaki 

jest status szkody czy sprawa jest w sądzie, czy u likwidatora szkód w zakładzie 
ubezpieczeń, czy jest już wydana opinia biegłego oraz jakie są rokowania odnośnie 
obu szkód.   

Odpowiedź: szkoda z dnia 06.11.2015 r. - sprawa w toku postępowania sądowego, 
pozwane Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie; w sprawie w dniu 
01.10.2018 r. wydana została opinia biegłego okulisty, korzystna dla pozwanego- biegły 
stwierdził, że działanie personelu medycznego nie przyczyniły się do powstania zatoru 
tętnicy środkowej siatkówki oka u powoda, lekarze nie mogli przewidzieć, że u powoda 
może dojść do zatoru tętnicy środkowej siatkówki; na następnej rozprawie zeznawać 
będzie powód, na chwilę obecną nie złożono żadnych innych wniosków dowodowych. 
Szkoda z dnia 21.06.2017 r., sprawa w toku postępowania sądowego, pozwany 
Ubezpieczyciel, Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie przystąpiło 
do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego; postępowanie likwidacyjne zostało 
zakończone decyzją odmowną ze względu na brak odpowiedzialności Wielkopolskiego 
Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie. 
 

3. Proszę podać informacje, czy Zamawiający prowadzi działania w celu 
przeciwdziałania pandemii koronawirusa:  

Odpowiedź: Tak, tut. podmiot leczniczy prowadzi działania w celu 
przeciwdziałania pandemii koronawirusa. 
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• Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - 
proszę opisać w jaki sposób. 

Odpowiedź: Pracownicy wyposażeni są w sprzęt i środki ochrony osobistej bez 
ograniczeń. Ponadto pracownicy poddawani są codziennie procedurze pomiaru 
temperatury ciała przed rozpoczęciem pracy. W sytuacji stwierdzenia temperatury 
380C i więcej pracownik odsuwany jest od obowiązku świadczenia pracy.  

 
• Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla 

pracowników? 
Odpowiedź: Tak, bez ograniczeń.  

 
• Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie 

zakażonym koronawirusem? - proszę opisać. 
Odpowiedź: W sytuacji stwierdzenia przed rozpoczęciem pracy podejrzenia o 
zakażenie koronawirusem na podstawie pomiaru temperatury ciała pracownik 
odsuwany jest od pracy i kierowany do lekarza rodzinnego. Jeżeli w trakcie pracy 
stwierdzony zostanie przypadek kontaktu pracownika z osobą zakażoną pracownik 
ma robiony wymaz i kierowany jest na kwarantannę/izolację.  

 
• Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi 

koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można 
załączyć ankietę) 

Odpowiedź: Tak. Ankieta stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi i 
zostanie przesłana Wykonawcom, którzy wnioskowali o udostępnienie części 
poufne SIWZ. 

 
• Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie 

koronawirusem? 
Odpowiedź: Szpital nie jest szpitalem covidowym, nie ma więc odrębnej izby 
przyj ęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem.  

 
• Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów 

podejrzanych o zakażenie koronawirusem? 
Odpowiedź: Szpital nie jest szpitalem covidowym, nie ma więc wyodrębnionego 
oddziału (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem. 
Jednakże szpital posiada separatki, które wykorzystuje jako miejsca do izolowania 
chorych podejrzanych o zakażenie koronawirusem.  

 
• Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród 

pacjentów? 
Odpowiedź: Wśród pacjentów od początku pandemii stwierdzono 34 przypadki 
zakażenia koronawirusem.  
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• Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród 
personelu? 

Odpowiedź: Wśród personelu od początku pandemii stwierdzono 20 przypadki 
zakażenia koronawirusem.  

 
• Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa? 
Odpowiedź: Nie, w szpitalu nie zdarzyły się zgony z przyczyn koronawirusa.  

 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Marek Kopecki 
 


