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Wrocław, 19.03.2021 r. 
 
 
Do uczestników  postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia 
Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku 

 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  NR 24/2021/Kluczbork 

 
Działając w imieniu i na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje wyjaśnienia do SWZ: 
 
 
Zamawiający doprecyzowuje zapis SWZ- zgodnie z załącznikiem nr 1 dotyczący 
rozszerzenia zakresu Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu 
Prowadzenia Działalności Medycznej (ubezpieczenia nadwyżkowego), zgodnie z 
poniższym: 
 
 Było: 
Ochroną mają być objęte:  
1) roszczenia powstałe z wypadków ubezpieczeniowych objętych ochroną 

ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody wyrządzone przy 
udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu 
sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie 
nadwyżkowe). 

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. 
 
Jest: 
Ochroną mają być objęte:  
1) roszczenia powstałe z wypadków ubezpieczeniowych objętych ochroną 

ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody wyrządzone przy 
udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu 
sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.(ubezpieczenie nadwyżkowe). 
 

W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności 
wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład 
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Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń 
obowiązkowych. 
 
 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 
 

Joanna Witczak 
 


