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Wrocław, 09.12.2020 r. 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego Nr 1 w Lublinie 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 ORAZ ZMIANY  

SIWZ NR 267/2020/N/ Lublin 

 

 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w 

Lublinie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers 

S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o 

następujących zmianach w SIWZ: 

 

 

1. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość? 

Odpowiedź: 10.09.2020 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: Zamawiający nie jest w stanie na chwilę obecną uaktualnić 

szkodowości. 

 

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 

 Odpowiedź: tak 

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

przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 

 Odpowiedź: tak 

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 

 Odpowiedź: tak 
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d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych 

umów? 

Odpowiedź: obowiązywała franszyza redukcyjna w wysokości 500 zł w 

ubezpieczeniu mienie od wszystkich ryzyk 

 

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. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

5. Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o szkody wynikające z 

działania człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność błędna obsługa itp.) – 

prosimy o potwierdzenie, że dla szkód tego typu zastosowanie będzie miał limit 

określony w dodatkowym rozszerzeniu zakresu dla sprzętu elektronicznego, 

maszyn, urządzeń, aparatów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

 

6. W przypadku braku potwierdzenia w powyższym pytaniu, 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 

SIWZ. 

 

7. 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.  

 

8. Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

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).  
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Odpowiedź: Zmawiający informuje, iż w ramach ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk został zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny i 

elektroniczny medyczny. Wykaz wszystkich Środków Trwałych z grup III-VIII 

znajduje się w załączeniu do niniejszych odpowiedzi. Załącznik stanowi część 

poufną w związku z powyższym zostanie udostępniony wszystkim tym którzy złożyli 

wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. 

 

9. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym 

medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk: 

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

konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, 

czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania  

 Odpowiedź: posiadają. 

 

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

wyspecjalizowana firma zewnętrzna. 

Odpowiedź: konserwacja bieżąca w siłach własnych, pozostałe –

wyspecjalizowana firma zewnętrzna. 

 

10. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu: 

 a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, 

 Odpowiedź: zwiększonego zagrożenia wody nie ma. 
 b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe 

 Odpowiedź: tryskaczy nie ma na terenie SPSK1, wyposażenie w gaśnice proszkowe –

tak. 
 

11. 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 w części przebudowanej posiadają zabezpieczenia 

przepięciowe, w pozostałej części nie posiadają, rozdzielnice oddziałowe i sekcyjne 

przebudowane posiadają, pozostałe nie posiadają 

Dotyczy tylko nowo wybudowanych obiektów: 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przepięciowej rozdzielnicę główną oraz 

oddziałowe wyposażono w ochronniki przepięciowe, odpowiednio skoordynowane tak, 

aby zapobiegać przedostawania się przepięć do sieci wewnętrznej obiektu. W 

szczególny sposób zabezpieczono rozdzielnice, do których są doprowadzone kable 

zewnętrzne oraz te, które obsługują elementy technologiczne np. na dachu. Sposób 

ochrony odgromowej wykonany z uwzględnieniem wytycznych zawartych w 

dokumentacji (DTR) urządzeń medycznych, zawierających czułe elementy 

elektroniczne. 

W rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnicach, których obwody są wyprowadzone na 

poziom dachu zastosowano ochronniki przepięciowe (ograniczniki przepięć 1+2). W 

podrozdzielniach zastosowano ochronniki przepięciowe II stopnia.  
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Przy zasilaniu szczególnie wrażliwych urządzeń (np. serwery, komputery, urządzenia 

medyczne) zastosowano ochronniki III stopnia bezpośrednio przy zasilanym 

urządzeniu, w gniazdkach lub w listwach zasilających.  

Miejsca stosowania i typy ograniczników znajdują się na schematach rozdzielnic 

elektrycznych. 

 

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 mienia 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 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: powyższe nie jest intencją Zamawiającego. Zamawiający  potwierdza  

oraz dopisuje 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.” 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. 
 

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. 



  Strona 5 z 8                     

              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 

 

 

 

16. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ 

będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały 

limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej 

wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ. 

 Odpowiedź: Zamawiający  potwierdza. 
 

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:  

1. Obiekty przy ul. Staszica 11 

Szacunkowa wartość robót budowlanych - ok. 40 000  tys. zł. 

2. Utworzenie izolatorium zakaźnego oraz poprawa warunków Kliniki Chorób 

Zakaźnych 

Roboty budowlano-instalacyjne w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektu przy ul. 

Staszica 18 oraz w zakresie budynku Kliniki Chorób Zakaźnych. 

Szacunkowa wartość - ok. 17 000  tys. zł. (w tym ok. 1 800 tys. zł na wyposażenie)  

3. Budynek A-1, ul. Chmielna 1 - Europejskie Centrum Innowacyjnej Terapii  

Chorób Plamki Żółtej 

Roboty budowlano-instalacyjne, szacunkowy koszt zadania to ok. 10 000 tys. zł. 

4. Budynek E-16, ul. Staszica 16 - Utworzenie Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia 

Schorzeń Osób Starszych na bazie Kliniki Chorób Wewnętrznych oraz poprawa 

warunków Apteki Szpitalnej, Magazynów Zaopatrzenia Medycznego, Pracowni 

Żywienia Pozajelitowego i Pracowni Cytostatycznej oraz Działu Farmacji Klinicznej 

Roboty budowlano-instalacyjne, szacunkowy koszt zadania to ok. 50 000 tys. zł. 

5. Budynek D-16 i C-16 - Dostosowanie warunków Kliniki Położnictwa i Patologii 

Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  Nr 1 Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie do potrzeb zdrowotnych mieszkańców Lubelszczyzny 

Roboty budowlano-instalacyjne, szacunkowy koszt zadania to ok. 28 000 tys. zł 

 

18. W związku ze zgłoszeniem budynku nieużytkowanego dłużej niż 30 dni, prosimy o: 

- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich 

- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone 

- podanie powodu wyłączenia z użytkowania  

Odpowiedź: - Budynek jest zamknięty, ogrodzony płotem. 
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- Wszystkie media w budynku zostały wyłączone , 

- powód wyłączenia- ekspertyza budowlana i decyzja PINB 

 

19. 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: Zamawiający nie planuje wyłączać z eksploatacji budynki/ budowle. 

 

20. 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 stanowią jednego kompleksu. Najdroższa wartość budynku wraz z 

wyposażeniem znajduje się przy ulicy Staszica 16, szacowna jest na około 36 000 000 

zł. 

 

21. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że 

klauzula nie dotyczy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.  W przeciwnym 

razie  prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza i nie wyraża zgody na przeniesienie do 

katalogu klauzul fakultatywnych.  

Zamawiający potwierdza, że wznowienie może nastąpić tylko jednokrotnie w każdym 

okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

22. Klauzula zniesienia zasady proporcji - prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu 

klauzul fakultatywnych. Zapisy tej klauzuli czynią bezprzedmiotowym zapis 

obligatoryjnej klauzuli ograniczenia zasady proporcji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

23. W z powiązaniem klauzuli ewakuacji z klauzulą ubezpieczenia aktów terroryzmu, 

prosimy o przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych. Akceptacja jej jako 

obligatoryjnej staje się bezprzedmiotowa w sytuacji braku akceptacji przez wykonawcę 

fakultatywnej klauzuli terroryzmu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zmianie ulega 

Formularz ofertowy. Poprawiony Formularz stanowi załącznik do niniejszych 

odpowiedzi. Klauzula otrzymuje 10 punktów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 

 

24. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego. 

Proponujemy 10.000.000 zł jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego limitu. 

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 katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez 

dodanie zapisu: 

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 

 wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty 

budowlane wymagające pozwolenia na budowę, 

 w budynkach przeznaczonych do rozbiórki 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

SIWZ. 
 

27. 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 powyższy limit. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

28. 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. 

  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. 

 

29. Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od 

wszystkich ryzyk – proponujemy 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

ZMIANY 

 

1. Zmianie ulega załącznik nr 6 do SIWZ Rejestr majątku.  

Załącznik stanowi część poufną w związku z powyższym zostanie udostępniony 

wszystkim tym, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ. 

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Anna Wika  

 


