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Wrocław, 03.12.2020 r. 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Podmiotów Leczniczych 
- Jednostek Powiązanych Województwa Dolnośląskiego 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 

228/2020/N/Wrocław

Działając w imieniu i na rzecz Podmiotów Leczniczych- Jednostek Powiązanych 
Województwa Dolnośląskiego, 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: 

Pakiet VI

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia w 
stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu 
ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności 
objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki 
wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one 
zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego 
w SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest 
zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 
- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) 
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 
Odpowiedź: Zgodnie z poszczególnymi informacjami do oceny ryzyka.

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje 
techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ lub zapytania brokerskiego podlegają 
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regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, 
wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych 
przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności 
przeglądy okresowe dotyczą: 
-przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 
jego otoczenia; 
-sprzętu przeciwpożarowego; 
-instalacji elektrycznej i odgromowej; 
-instalacji gazowej; 
-przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
-instalacji gazów medycznych; 
-instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 
-instalacji ciśnieniowych; 
-urządzeń dźwigowych. 
Odpowiedź: Zgodnie z poszczególnymi informacjami do oceny ryzyka.

Pytanie 5: Prosimy o wskazanie obiektów wyłączonych z użytkowania oraz sposób ich 
zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich 
Odpowiedź: Zgodnie z poszczególnymi rejestrami majątku szpitali, brak takich 

budynków. 

Pytanie 6: W klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności 
ubezpieczyciela: 
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo 

wyłączone są szkody powstałe wskutek: 

- katastrofy budowlanej 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 7: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli przeniesienia 
mienia: 
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów: 5% łącznej sumy ubezpieczenia w 
danej lokalizacji  
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk: 5% łącznej sumy 
ubezpieczenia w danej lokalizacji  
lub innego akceptowalnego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w 

klauzuli przeniesienia mienia w wysokości 10 % łącznej sumy ubezpieczenia w danej 

lokalizacji odpowiednio dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, jak i dla 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk Niniejsza 

odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 8: Prosimy o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód na: 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy 

ubezpieczenia ustala się, że: 

W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego objętego ochroną, którego przywrócenie 

do pracy w ciągu 24 godzin jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności przez 

ubezpieczonego, ubezpieczony, po powiadomieniu ubezpieczyciela o szkodzie, może 

przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody.  

Ubezpieczony sporządzi i przedstawi TU stosowny protokół opisujący zdarzenie, w tym 

rozmiar i przyczynę szkody. Dodatkowo przedstawi wyliczenie wartości szkody, fakturę lub 

inny dokument potwierdzający zakres i koszt przeprowadzonej naprawy. Dokumenty te będą 

podstawą ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę i wysokości 

odszkodowania.  

Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji TU. 

W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest 

natychmiast konieczne (w ciągu 24 godzin), ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może 

przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, 

gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty 

otrzymania zgłoszenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 9: Prosimy o zmianę treści klauzuli samolikwidacji małych szkód na: 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy 

ubezpieczenia ustala się, że: 

W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 PLN 

powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, ubezpieczony, po 

zgłoszeniu TU faktu wystąpienia szkody, sporządzi pisemny protokół zawierający:  

datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia, 

szacunkową wartość szkody, 

dane i podpisy osób sporządzających protokół oraz datę jego sporządzenia, 

podpisy przedstawicieli ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła 

szkodę,  

oświadczenie sprawcy szkody, 

wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną, 

w przypadku szkody w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu, 

w przypadku zalania - protokół spisany z najemcą lub wynajmującym. 

Po dokonaniu naprawy ubezpieczony dostarczy TU dokumenty potwierdzające zakres i koszt 

naprawy lub odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.  

Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, gdy szkoda jest 

wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.  

Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji TU. 

W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości 

jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody lub jej wartości, TU w ciągu 7 dni 

od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie 

dokumentów 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 10: Prosimy o zmianę treści klauzuli obiegu dokumentów: 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy 

Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem: 

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym 

polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni roboczych od otrzymania 

wniosku ubezpieczeniowego; 

- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel 

przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich 

wystawienia; 

- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je 

w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych 

dokumentów do ponownej weryfikacji; 

- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą 

(oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 11: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu 
następujących wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: 

- powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, 

chemicznych lub biologicznych 

- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 

promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego 

- spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku 

działania wirusów komputerowych. 

- we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących 

poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem (wyłączenie szczególnie 

istotne przy ubezpieczaniu  zakładów/przedsiębiorstw wodociągów lub kanalizacji) 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 12: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu franszyzy 
redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 5 000 PLN w każdej 
szkodzie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 13: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli katastrofy budowlanej następujących 
dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody: 
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- 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 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 14: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody 
limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 

zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

Pytanie 15: Prosimy o informację, 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: Zakres ubezpieczenia jest podobny do dotychczasowego. 

Pytanie 16: Prosimy o informację, jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do 
umów ubezpieczenia z ostatnich 3 lat? 
Odpowiedź: Franszyzy i udziały własne były podobne do wnioskowanych. 

Pytanie 17: Prosimy o uzupełnienie szkodowości w plikach: 
F334 Informacje do oceny ryzyka Szpital im. Marciniaka 
F334 Informacje do oceny ryzyka Szpital im. Falkiewicza 
Odpowiedź: Szkodowość zostaje uzupełniona, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

odpowiedzi na pytania.  

Pytanie 18: Prosimy o uzupełnienie rejestru majątku dla Szpitala im. Falkiewicza we 
Wrocławiu. 
Odpowiedź: Rejestr majątku zostaje uzupełniona, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

odpowiedzi na pytania.  

Pytanie 19: Prosimy o informację, czy w ubezpieczanych zasobach znajdują się budynki i 
budowle z palnym pokryciem dachowym np. papa na podłożu drewnianym? Jeżeli tak to 
prosimy o wskazanie które to obiekty oraz prosimy o podanie ich wartości jednostkowych, 
powierzchni i zabezpieczeń ppoż. 
Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątku poszczególnych szpitali.

Pytanie 20: Prosimy o informację, czy w ubezpieczanych zasobach znajdują się budynki i 
budowle w których konstrukcji znajduje się płyta warstwowa z palnym rdzeniem tj. pianką 
PUR lub pianką PIR lub styropianem? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie które to obiekty 
oraz prosimy o podanie ich wartości jednostkowych, powierzchni i zabezpieczeń ppoż. 
Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątku oraz informacjami do oceny ryzyka 

poszczególnych szpitali.
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Informacje do oceny ryzyka: 

Pytanie 21: Prosimy o potwierdzenie, że dane finansowo – liczbowe podane w 
„Informacjach do oceny ryzyka” dołączonych do SIWZ dotyczą roku 2019. Jeżeli nie, to  
prosimy o uzupełnienie informacji o łącznym obrocie wykonanym w 2019 roku z podziałem 
na wartość kontraktu z NFZ i świadczenia poza NFZ. 
Prośba dotyczy tylko tych jednostek medycznych, co do których ta informacja nie jest 
wskazana. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powyższe dane dotyczą roku 2019, w każdym 

ze szpitali. 

Pytanie 22: Wnosimy o udzielenie informacji w niżej oczekiwanym zakresie: 
1) planowany obrót na 2020r. w podziale na wartość kontraktu z NFZ oraz świadczenia poza 

NFZ.  
2) planowana liczba  pacjentów w 2020 roku z podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte. 
3) liczba łóżek planowana w 2020 roku 
4) czy Zamawiający korzysta z usług podwykonawców? Jeśli tak, prosimy o informację w 

jakim zakresie działalności 
5) jakie usługi medyczne poza kontraktem z NFZ są realizowane przez Zamawiającego ? 

Odpowiedź:

� Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka -  Centrum Medycyny 

Ratunkowej:

1.Planowany obrót na 2020 r.- wartość kontraktu z NFZ - 193 094 535 zł. 

pozostałe    świadczenia - 1 085 000 zł. 

2.  Planowana liczba pacjentów powinna utrzymać się na poziomie ilości 

pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w Szpitalu w 2020 r., 

czyli nie mniej niż - w lecznictwie zamkniętym 29 tys. a w otwartym 64 tys. 

pacjentów. 

3. Liczba łóżek planowana w 2020 roku to 580 łóżek. 

4.  TAK. Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie: transportu 

sanitarnego, diagnostyki laboratoryjnej, żywienia pacjentów, transportu - 

usługi taxi, odbioru i utylizacji odpadów medycznych, usług prania bielizny 

szpitalnej, prania i wymiany mat wejściowych, odczytów dawkomierzy 

napromieniowania oraz w zakresie wykonywania wyników badań 

histopatologicznych, badań genetycznych i niektórych procedur medycznych 

typu np. PET i mammografia. 

5. Poza kontraktem z NFZ realizowane są umowy podwykonawcze w  

zakresach: 

elektromiografia, elektroencefalografia, badania obrazowe: RM, TK, RGT, 

USG, badania lekarza medycyny pracy, badania scyntygraficzne, badania 

kapilaroskopowe, konsultacje medyczne, sterylizacja. 

� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi:

ad.1)  

Szpital ma podpisaną umowę z NFZ nr 04/1/3301045/01/202/01 w okresie od 

dnia  01-01-2020 do dnia 31-12-2020r. na kwotę 14 290 319,72 zł ( czternaście 
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milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 
72/100), inne świadczenia poza NFZ nie występują. 
ad.2) 
Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 przyjęcia w 2020 roku 
realizowane są w ograniczonym  systemie i do 31 października br. zostało 
przyjętych ogólnie 1703 pacjentów. 

Oddziały otwarte  Razem 
457 

Ogólny Psychiatryczny I                                       173 

Ogólny Psychiatryczny II                                 177 

Psychiatryczny Rehabilitacyjny 107 

Oddziały zamknięte Razem 
1246 

Ogólny Psychiatryczny III           416 

OLZA dla Uzależnionych od Alkoholu 438 

OLZA dla Uzależnionych od Środków 
Psychoaktywnych  

206 

Oddział Leczenia Uzależnień  186 

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Legnicy 80 pacjentów. 
Natomiast przy pełnym obłożeniu oraz pełnej obsadzie personelu w 2019 roku 
zostało przyjętych ogólnie 2413 pacjentów. 

Oddziały otwarte  Razem 
620 

Ogólny Psychiatryczny I                                       260 

Ogólny Psychiatryczny II                                                 227 

Psychiatryczny Rehabilitacyjny 133 

Oddziały zamknięte Razem 
1793 

Ogólny Psychiatryczny III           443 

OLZA dla Uzależnionych od Alkoholu 680 

OLZA dla Uzależnionych od Środków 
Psychoaktywnych  

364 

Oddział Leczenia Uzależnień  306 

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Legnicy 136 pacjentów. 
ad.3) 
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Liczba łóżek planowych ( etatowych ) w 2020 łącznie to 176 łóżek na miesiąc 

oraz 23 miejsca w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, co stanowić będzie 

pełne obłożenie.  

ad.4) 

Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie świadczeń medycznych: 

� Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka w Złotoryi 

� Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 

ad.5) 

Szpital ni realizuje usług medycznych poza kontraktem z NFZ. 

� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:

1) planowany obrót na 2020r. w podziale na wartość kontraktu z NFZ oraz 

świadczenia poza NFZ.    

  NFZ – 6 870 900,00  zł.    inne świadczenia  10500,00 zł.    Razem 6 881 400,00 zł 

     2)planowana liczba  pacjentów w 2020 roku z podziałem na lecznictwo 

zamknięte i otwarte. 

3) Lecznictwo zamknięte – 1450  Otwarte- 0 

    liczba łóżek planowana w 2020 roku   -131 

4) Tak. W zakresie zlecenia transportu sanitarnego, badań 

laboratoryjnych, wykonywania badań RTG, MR i TK oraz innych konsultacji 

specjalistycznych 

5) Przy Szpitalu funkcjonuje Poradnia Rehabilitacyjna realizująca 

świadczenia w trybie komercyjnym wyłącznie ambulatoryjnie, Realizowane są 

również turnusy rehabilitacyjne współorganizowane przez PFRON oraz 

Związek Emerytów i Rencistów. 

� Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej:

1) Planowany obrót na 2020r. w podziale na wartość kontraktu z NFZ oraz 

świadczenia poza NFZ: 

� wartość kontraktu z NFZ – 17 753 100 zł 

� świadczenia poza NFZ – 2 621 900 zł 
       (zgodnie z planem finansowym na rok 2020)

2) Zamawiający realizuje tylko lecznictwo otwarte. Planowana na rok 2020 liczba 

pacjentów to ok. 64 000

3) Zgodnie z wpisem w rejestrze wojewody, Zamawiający ma zadeklarowanych: 

� 150 miejsc w ośrodku dziennym, 

� 100 miejsc w ośrodku dziennym dla dzieci. 

Zamawiający nie posiada łóżek  - nie prowadzi działalności lecznictwa 

zamkniętego. 

4) Zamawiający korzysta z usług podwykonawców zakresie diagnostyki 

wysokospecjalistycznej, zgodnie z katalogiem świadczeń gwarantowanych,  

np. badania z zakresu scyntygrafii, gastroskopii, tomografii, pet, rezonansu, 

badania endoskopowe, echokardiografia przezprzełykowa, EEG, EMG, 

specjalistyczne badania laboratoryjne, itp. 
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5) Świadczenia w zakresie medycyny realizowane przez Zamawiającego  
poza kontraktem z NFZ: 

- rehabilitacja ZUS, 
- medycyna pracy, 
- badania laboratoryjne i cytologia, 
- badania diagnostyki obrazowej – RTG, USG, EKG, angiografia, 
- komercyjne świadczenia poradni specjalistycznych, 
- badania kliniczne i inne programy medyczne (m.in. stopa cukrzycowa), 
- pozostałe świadczenia (m.in. orzecznictwo ZUS, borelioza). 

� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu:
1) Planowany przychód z NFZ – 55 000 000,00 zł. 
2) Lecznictwo zamknięte – 9 600 pacjentów, otwarte – 23 000 pacjentów. 
3) Liczba łóżek planowana w 2020 roku – 256 łóżek i 10 z Decyzji Wojewody 

(dostawki) 
4) TAK – Stacjonarny Pakiet Onkologiczny, Mammografia, badania Scyntygrafii, 

badania kapilaroskopowe, EEG, EMG, Pogotowie Ratunkowe, Kolposkopia, 
Pracownia diagnostyki Raka Szyjki Macicy, TK, RM, Konsultacje w poradniach 
Specjalistycznych, Diagnostyka laboratoryjna, Usługi transportowe, Badania 
histopatologiczne, Transport krwi, Badania cytogenetyczne, badania fotoskopowe, 
badania densytometrii, kupno mleka kobiecego, 
5)  usługi medyczne poza kontraktem z NFZ są realizowane przez Zamawiającego  
Między innymi badania TRG i itp. osobom fizycznym. 

Pytanie 23: Prosimy o podanie informacji dotyczących szkodowości (wg daty zdarzenia) za 
okres ostatnich min 3 lat w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych oraz 10 lat w 
odniesieniu do ubezpieczeń medycznych w tym: roszczenia zgłoszone do ubezpieczonego 
(bez względu na fakt posiadania ubezpieczenia oraz jego zakres) - przedmiot roszczenia, 
wartość szkody, przyczyna szkody, rozstrzygnięcie (wypłata, sprawa w toku, rezygnacja z 
roszczenia itp.), struktura roszczeń: odszkodowania jednorazowe, renty (wiek 
poszkodowanych, kwota miesięczna, od kiedy jest wypłacana). 
Odpowiedź: Szkodowość w odniesieniu do ubezpieczeń medycznych (wg daty 
zdarzenia) za 10 lat zostaje uzupełniona oaz umieszczona w załączniku nr 1 do 
odpowiedzi. Szkodowość za ubezpieczenia majątkowe- zgodnie z informacją do oceny 
ryzyka poszczególnych pomiotów leczniczych. 

Pytanie 24: Dotyczy oceny ryzyka w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 
SARS-CoV-2 (w odniesieniu do pakietów które zawierają OC  medyczne dobrowolne – dla 
poszczególnego Ubezpieczonego) 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania poniżej. 

Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych (dobrowolne)
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Pytanie 25: Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy 
charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, 
obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych  o  możliwości zarażenia SARS-
CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie? 
Odpowiedź:

� Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka -  Centrum Medycyny 

Ratunkowej:

Szpital im. Marciniaka ma obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym od dnia 25 listopada 2020 r. do 

odwołania 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 

zapewnienie 61 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 8 łóżek intensywnej terapii zgodnie z Decyzją 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.11.2020 r. znak ZP- 

ZPSM.966.418.2020.IS(6) w sprawie zmiany decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 

25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmienioną decyzjami: z dnia 

14.09.2020 r. znak ZP- ZPSM.966.349.2020.IS, z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-

ZPSM.966.418.2020 IS, z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-

ZPSM.966.418.2020.IS(2), z dnia 16.10.2020 r. znak ZP- 

ZPSM.966.481.2020.JG,   z   dnia  30.10.2020   r.   znak   ZP-

ZPSM.966.418.2020.IS(3),   z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-

ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4) oraz z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-

ZPSM.966.418.2020.IS(5), w sprawie zabezpieczenia przez Szpital 

Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, 

zwalczaniem COVID-19. Informacja o ilości łóżek podana została zgodnie ze 

stanem na dzień 30 listopada 2020 r. i wraz ze zmianą sytuacji 

epidemiologicznej może ulec zmianie. 

� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi: 

Nie zmienił się charakter placówek. 

� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:

Nie zmienił się charakter placówek.

� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu: 

Szpital I poziom referencyjny- 10 łóżek decyzją Wojewody przeznaczonych do 

kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zakażenia SARS-CoV-2 lub 

chorych na Covid-19. 

Pytanie 26: Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w 
których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?  
Odpowiedź:
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� Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka -  Centrum Medycyny 

Ratunkowej: TAK. Szpital posiada w każdym Oddziale wydzielone łóżka dla 

pacjentów podejrzanych o zakażenie COVID -19. 

� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi:

Nie posiada pomieszczeń i odrębnego budynku dla pacjentów podejrzanych o 

zakażenie Covid-19. Została wyodrębniona Izba Przyjęć dla nowo przyjętych z 

zachowaniem odpowiedniego reżimu COVID-19. 

� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:

Do Szpitala nie są przyjmowani pacjenci podejrzani o zakażenie wirusem 

COVID-19. Pacjent zgłaszający się do Szpitala przebywa w odrębnym 

pomieszczeniu, gdzie wykonywane jest badanie w kierunku COVID-19. Osoba 

oznaczona jako pozytywna   nie jest kwalifikowana do przyjęcia i ma nakaz 

opuszczenia terenu Szpitala. Stosowna informacja o wyniku dodatnim 

przekazywana jest do Sanepid za pośrednictwem systemu COVID. 

� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu:

Wydzielono II piętro Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii do przyjęć 

pacjentów z podejrzeniem COVID-19 

Pytanie 27: Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem 
ubezpieczonego: 

a. został zakażony SARS-CoV -2? 
Jeżeli TAK: 
- jaka ilość osób została zakażona? 
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością? 
- jakie zostały wprowadzone procedury? 
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19 
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu 

b. zachorował na Covid-19? 
Jeżeli TAK: 
- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 
- liczba osób wyzdrowiałych 

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub 
chorych na Covid-19? 
Jeżeli TAK: 
- łączna ilość osób w kwarantannie. 
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.  
Odpowiedź:

� Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka -  Centrum Medycyny 

Ratunkowej:

został zakażony SARS-CoV-2? Jeżeli TAK: 

jaka ilość osób została zakażona? 
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Odpowiedź: Ilość pracowników zakażonych SARS-CoV-2 to 231 osób. 

czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością? 

Odpowiedź: Nie można jednoznacznie określić czy do zakażenia personelu 

doszło w związku z prowadzoną działalnością czy poza nią, w innej placówce, 

czy też w środowisku pozaszpitalnym. Jak wynika z przeprowadzonych 

dochodzeń epidemiologicznych do większości przypadków doszło poza 

szpitalem. 

jakie zostały wprowadzone procedury? 

Odpowiedź: Wprowadzone zostały procedury: 

1/ Zasady postępowania z Przypadkami Podejrzanymi o zakażenie SARS-CoV-

2 wyd. 17 (tzw. procedura główna); 

2/Szczególne zasady postępowania dotyczące udzielania świadczeń 

zdrowotnych Pacjentom w związku z pandemią COVID-19 wyd. 3 (tzw. 

procedura wstępnej kwalifikacji); 3/Szczególne zasady postępowania po zgonie 

Pacjenta COVID-19 wyd. 3; 

4/Postępowanie dla Personelu w przypadku Ekspozycji COVID-19 - wyd.3; 

5/Postępowanie z Pacjentem COVID-19 wymagającym

 natychmiastowego zabiegu operacyjnego - wyd.4; 

6/Postępowanie z Pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym podejrzanym o 

zakażenie lub zakażonym SARS-CoV-2; 

7/Zasady postępowania w Odcinkach COVID-19 - wyd. 4. 

częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV-2 / 

Covid-19. Odpowiedź: Badania personelu przeprowadzane są w przypadkach 

wysokiego ryzyka zakażenia po kontakcie z osobą (dodatnią), u której 

potwierdzone zostało zakażenie SARS- CoV-2 w Szpitalu. Personel pracujący z 

„dodatnimi pacjentami” badany jest regularnie - jeden lub dwa razy w 

miesiącu. 

rodzaj przeprowadzanych badań personelu 

Odpowiedź: U personelu Szpitala wykonywane są testy genetyczne PCR. 

zachorował na Covid-19? Jeżeli TAK: 

ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 

Odpowiedź: Ilość personelu ze zdiagnozowanym Covid-19 to 158 osób. 

liczba osób wyzdrowiałych 

Odpowiedź: Liczba osób wyzdrowiałych to 188. 

przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o 

zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19? 

Jeżeli TAK: 

łączna ilość osób w kwarantannie. 

Odpowiedź: Łączna ilość osób w kwarantannie to 256. 

ilość osób zwolnionych po 14 dniach. 

Odpowiedź: Ilość osób zwolnionych po 14 dniach to 128. 

� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi:

Ad a)  

- 6 osób zostało zakażonych 
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- Tak do zakażenia doszło w związku z prowadzeniem działalności 

- Zostały wprowadzone procedury zgodnie s ISO i procedurami COVID-19 

- Nie badano 

- Brak 

Ad b) 

- 6 zdiagnozowanych 

- 6 wyleczonych 

Ad c) 

- 13 w kwarantannie 

- 13 zwolnionych po 14 dniach 

� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:

a. został zakażony SARS-CoV -2? 

Jeżeli TAK: 

- jaka ilość osób została zakażona? Odpowiedź:  9 osób (pracowników) 20 

pacjentów 

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością? Odpowiedź: 

Nie stwierdzono, żeby zakażenie pracownika nastąpiło związku z prowadzoną 

działalnością. Nie można tego stwierdzić, również w przypadku pacjentów, 

ponieważ nie było prawnego obowiązku wykonywania im testów przed 

przyjęciem do placówki i nie można mieć pewności, w którym momencie doszło 

do zakażenia. 

- jakie zostały wprowadzone procedury? Odpowiedź: Procedura określająca 

zasady wejścia na teren Szpitala w celu zapobiegania przeciwdziałania i 

zwalczania wirusa COVID-19, Zapobieganie zakażeniom szpitalnych, 

Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, Mycie rąk i stosowanie 

rękawic ochronnych, Dezynfekcja i mycie sprzętu medycznego, Stosowanie 

środków ochrony osobistej, Izolacja pacjentów podejrzanych o zakażenie 

COVID 

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-

19  

Odpowiedź: W Polsce, zarówno zalecenia ekspertów, regulacje prawne, jak i 

„Strategia walki z pandemią COVID-19 – jesień 2020” Ministerstwa Zdrowia 

nie przewidują na razie takich rozwiązań jak regularne, przesiewowe badania 

pracowników opieki zdrowotnej. W związku z tym badania cykliczne nie są 

prowadzone.  Realizujemy następujące procedury:  

1) Właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej  

2) Codzienne monitorowanie objawów wśród personelu medycznego i zaprzestanie 

pracy przez osoby, u których wystąpią objawy COVID-19 

3) Badanie personelu objawowego w kierunku COVID-19 

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu Odpowiedz: Personel badany jest 

z wykorzystaniem testów PCR, lub szybkich testów antygenowych 

b. zachorował na Covid- 9 pracowników 20 pacjentów 

Jeżeli TAK: 

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 – 29 osób 
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- liczba osób wyzdrowiałych - 8 pracowników wyzdrowiałych, 1 pracownik 

przebywa nadal na zwolnieniu lekarskim. Za wyjątkiem 1 pacjenta, nie 

stwierdzono wśród pozostałych zakażonych pacjentów widocznych objawów 

zakażenia wirusem COVID-19. Nie mamy wiedzy odnośnie dalszego stanu 

zdrowia pacjentów, ponieważ w momencie wystąpienia zakażenia w trakcie 

pobytu w Szpitalu, pacjent jest wypisywany do izolacji domowej, do szpitala 

dedykowanego do leczenia COVID-19 lub do Izolatorium. 

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie 

SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19? 

Jeżeli TAK: 

- łączna ilość osób w kwarantannie.2 pracowników 

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach 

Odpowiedź:  1 osoba 14 dni , 1 osoba – 7 dni 

� Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej:

TAK. Przez pół roku około 20 pracowników Zamawiającego zostało zakażonych 

SARS-CoV2, przy czym nie równoczasowo. W momencie odpowiadania  

na pytania, Zamawiający ma wiedzę o 1 chorym pracowniku. Większość osób 

dodatnich pochodziła z personelu administracyjnego, nie wszystkie zachorowały 

równoczasowo. Zamawiający nie jest w stanie ocenić, jaki odsetek zakaził się  

w pracy, jaki poza. Pojedyncze osoby zachorowały wśród personelu 

medycznego,  

w kilku niezależnych miejscach, bez stwierdzenia ognisk - małe 

prawdopodobieństwo zakażenia w miejscu pracy, tj. siedzibie Zamawiającego. 

Zgodne z obowiązującym prawem, nastąpiła izolacja tych osób, wewnętrzne 

postępowanie epidemiczne, z nałożeniem kwarantanny osobom z kontaktu, 
zgłoszenie problemu do Sanepidu – wszystkie wewnętrzne decyzje zostały 

potwierdzone przez Sanepid.  

Z racji charakteru pracy zdecydowanej większości pracowników - szczególnie 

medycznych (praca w odosobnieniu, w gabinecie, w pełnym zabezpieczeniu, 

kilkanaście minut kontaktu z każdym pacjentem) – Zamawiający nie 

przeprowadza rutynowych badań przesiewowych na obecność SARS-CoV -2 / 

Covid-19. Na chwilę obecną badania może zlecać lekarz POZ, Sanepid oraz 

szpitale. Zamawiający nie ma możliwości swobodnego zlecania badań 

przesiewowych pracownikom. 

Personel z podejrzeniem COVID-19 miał wykonane badania PCR - zgodnie  

z zasadami, jak wyżej.  

Zamawiający nie prowadzi osobnych statystyk samych zakażeń (jak rozumie, 

bezobjawowych), jak i objawowych infekcji. Większość pracowników miała 

lekkie objawy, jeden wymagał hospitalizacji (jest już w domu), wszystkie 

wyzdrowiały (jeden ma aktywną chorobę - lekką).

Łączna ilość pracowników Zamawiającego, którzy przebywali w kwarantannie  

w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19  

to około 40 osób (nie równoczasowo). Po 14 dniach wszyscy zostali zwolnieni,  

a większość po 10 dniach - zgodnie z nowymi wytycznymi. 
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� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu:

A) Tak. Po wykonanych  wymazach w kierunku wykrywania RNA wirusa 

SARS-CoV-2 ,68 pracowników otrzymało wynik dodatni. Pracownicy 

przebywali w izolacji domowej. Powiadomiono lekarza POZ oraz PSSE. 

Pracownicy pracujący z pacjentami podejrzanymi o COVID-19 mają 

przeprowadzane badania w kierunku wykrywania RNA wirusa SARS-CoV-2 co 

10 dni. 

b) Tak, u 68 pracowników zdiagnozowano COVID-19. Tyle samo osób 

wyzdrowiało. 

c) w kwarantannie przebywało 39 osób, wszystkich  zwolniono po14 dniach  

Pytanie 28: Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania 
zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19? 
Jeżeli TAK: 
- łączna ilość pacjentów 
- jakie zostały wprowadzone procedury? 
- ilość pacjentów przyjętych  w związku wystąpieniem objawów.  
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych  powodów niż 
występowanie objawów. 
Odpowiedź:

� Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka -  Centrum Medycyny 

Ratunkowej:

Według Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19: 381 pacjentów z 

pozytywnych wynikiem na obecność SARS-CoV-2 hospitalizowanych w 

tutejszej placówce. 

jakie zostały wprowadzone procedury? 

Odpowiedź: Wprowadzono następujące procedury: 

1/ Zasady postępowania z Przypadkami Podejrzanymi o zakażenie SARS-CoV-

2 wyd. 17 (tzw. procedura główna); 

2/Szczególne zasady postępowania dotyczące udzielania świadczeń 

zdrowotnych Pacjentom w związku z pandemią COVID-19 wyd. 3 (tzw. 

procedura wstępnej kwalifikacji); 3/Szczególne zasady postępowania po zgonie 

Pacjenta COVID-19 wyd. 3; 

4/Postępowanie dla Personelu w przypadku Ekspozycji COVID-19 - wyd.3; 

5/Postępowanie z Pacjentem COVID-19 wymagającym 

natychmiastowego zabiegu operacyjnego - wyd.4; 

6/Postępowanie z Pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym podejrzanym o 

zakażenie lub zakażonym SARS-CoV-2; 

7/Zasady postępowania w Odcinkach COVID-19 - wyd. 4 

ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów. 

Odpowiedź: ok. 92% z 381, tj. 351 – dana szacunkowa. 

ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych 

powodów niż występowanie objawów. 

Odpowiedź: ok. 8% z 381, tj. 30 – dana szacunkowa. 
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� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi:

- 0 pacjentów 

- Wprowadzono procedury zgodnie z przepisami dot. COVID-19, pacjenci są 

przyjmowani do oddziału przejściowego do 7 dni po czym trafiają do oddziału 

im przypisanego. 

- 0 pacjentów 

- 0 pacjentów 

W okresie od III – XI w szpitalu zostali przyjęci tylko pacjenci leczeni 

psychiatrycznie i odwykowo – 1073 osoby. 

� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:

Jeżeli TAK: 

- łączna ilość pacjentów 20 

- jakie zostały wprowadzone procedury?  

1) Wykonano testy u wszystkich pracowników, 

2) Pacjentów wypisanych ze szpitala przed wykonaniem testu objęto nadzorem 

epidemiologicznym za pośrednictwem Sanepidu 

3) Pacjentów zdiagnozowanych jako osoby pozytywne wypisano do domu z 

zaleceniem izolacji i objęto nadzorem epidemiologicznym za pośrednictwem 

Sanepidu, skierowano do Izolatorium w tym jedna osoba została przekazana do 

Szpitala specjalistycznego 

- ilość pacjentów przyjętych  w związku wystąpieniem objawów. - 0 

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych  

powodów niż występowanie objawów.0 

� Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej:

NIE. 

� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu:

Tak. U 83 pacjentów zdiagnozowano zakażenie SARS-CoV-2. Potwierdzeni, 

dodatni pacjenci zostali przekazali do szpitali zakaźnych lub do domu w 

przypadku gdy nie wymagali już hospitalizacji, pacjentów wymagających 

hospitalizacji izolowano w wydzielonej części oddziałów 

Wdrożono procedury ruchu personelu w strefie izolacji, stosowania środków 

ochrony indywidualnej, higieny pacjentów, sprzątania i dezynfekcji oddziałów, 

przeprowadzono szkolenia personelu; 

dokonano zgłoszeń choroby zakaźnej do PSSE.  

- liczba pacjentów przyjętych lub przebywających w placówce z innych  

powodów niż występowanie objawów.- od marca 2020 r. – 23 960 (w tym 

przyjętych5041) 

Pytanie 29: Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / 
odwołania zaplanowanych zabiegów?  
Jeżeli TAK: 
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- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%) 
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%) 
Odpowiedź:

� Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka -  Centrum Medycyny 

Ratunkowej: 

TAK. Szpital nie posiada wnioskowanych danych statystycznych. 

� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi: 

Nie dotyczy. 

� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:

Nie wykonujemy zabiegów. 

� Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej:

Zakażenia w części medycznej dotyczyły pojedynczych osób, więc nie zakłóciło 

to pracy żadnej poradni. Natomiast w marcu i kwietniu 2020 r. wprowadzono 

rządowe ograniczenie wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Podczas fali 

jesiennej około 10-20% pacjentów rehabilitacji przesuwało swoje zabiegi na 

inny termin z obawy przez koronawirusem. 

� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu

Szpital nie posiada wnioskowanych danych statystycznych.

Ad - Umowa Generalna 

Pytanie 30: Prosimy o wykreślenie z §2 ustępów 3 -5 z wzoru Umów Generalnych 
dotyczących pakietów I-V, jako nie mających zastosowania do wskazanych zakresów 
ubezpieczenia (OC). 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. Poprawione wzory umów generalnych 

zostają dołączone jako załącznik nr 2 do odpowiedzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 

zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 31: W odniesieniu do czasu trwania Umowy Generalnej prosimy o przyjęcie 12 m-
cznego okresu jej trwania lub włączenia do Umowy nw. klauzuli: 

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony 
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca 
pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości 
przekroczy 30 % 

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych 
rezerw na odszkodowania, odpowiednio:  
K na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy 
tego okresu ubezpieczenia  
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> na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego 
okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.  
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :  
> przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;  
> przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie 
ubezpieczenia.  
> Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka 
przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 % . 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

PAKIET I-V (odpowiednio do oczekiwanego zakresu ubezpieczenia) 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą 

Pytanie 32: Wnioskujemy o wykreślenie z części „Przedmiot i zakres ubezpieczenia” 
zapisu: 
„Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta 

świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta.” 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności medycznej 

Pytanie 33: Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie „Przedmiot i zakres ubezpieczenia” 
wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 34: Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN lub franszyzy 
integralnej w wysokości 500 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 35: Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem 
ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców, z zachowaniem prawa do regresu 
przez Ubezpieczyciela. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności i posiadanego mienia 

Pytanie 36: Prosimy o  potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną 
w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności pozamedycznej 
eksperymentalnych metod leczenia. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 37: Prosimy o określenie z jakiego mienia Zamawiający korzysta na podstawie 
umów najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy użytkowania. 
Odpowiedź:

� Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka -  Centrum Medycyny 

Ratunkowej: Na podstawie umów najmu i dzierżawy Szpital korzysta z: 

a. obiektu Szpitala 

b. sprzętu i aparatury medycznej 

c. sprzętu gospodarczego. 

� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi: Brak takiego mienia. 

� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich: Brak takiego 

mienia. 

� Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: Zamawiający korzysta 

głównie z analizatorów laboratoryjnych w ramach umów dzierżaw. Nie ma to 

jednak znaczenia, gdyż Zamawiający nie ubezpiecza mienia najmowanego, 

dzierżawionego, itp.  

� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu: Brak takiego mienia. 

Pytanie 38: Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN lub franszyzy 
integralnej w wysokości 500 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

Pytanie 39: Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym ( pacjentów) - prosimy 
o zgodę na wprowadzenie do umowy ubezpieczenia poniższej klauzuli :  
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w 
podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne. 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody 
w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie 
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez 
pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w 
osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba 
odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.  
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na 
przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy 
otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. 
5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez 
podmiot leczniczy depozytu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 40: Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności za szkody związane z 
naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przypadku 
braku zgody, prosimy o  zmniejszenie limitu odpowiedzialności  do 20 000 zł.  na jeden i 
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności  do 

20 000 zł.  na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 41: W przypadku prowadzenia działalności pozamedycznej polegającej na 
wynajmie pomieszczeń prosimy o wskazanie rodzaju działalności prowadzonej przez 
najemców. 
Odpowiedź:

� Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka -  Centrum Medycyny 

Ratunkowej: Impel Catering na wynajmowanej powierzchni kuchni zależnej 

prowadzone jest porcjowanie posiłków do tac transportowych i szaf 

transportowych. 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi: 

 1. Sklepik spożywczy dla pacjentów 

2. Prowadzenie kuchni 

� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich: Wynajmujemy 

pomieszczenie  na działalność handlową – kiosk spożywczy  

dla pacjentów i personelu szpitala. 

� Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: Na wynajmowanej/ 

wydzierżawianej przez Zamawiającego powierzchni najemcy/ dzierżawcy 

prowadzą działalność z zakresu ochrony zdrowia (usługi stomatologiczne, dobór 

i sprzedaż aparatów słuchowych, usługi protetyczne) oraz inne (apteka, bar, 

kiosk, automaty z przekąskami i napojami, itp.). 

� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu: Wynajem pomieszczeń 

pod działalność laboratorium w Budynku „B” - Oddziału Chorób 

Wewnętrznych i Geriatrii. 

Wynajem pomieszczenia pod pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi 

gazów medycznych Budynku „B” - Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii. 

Wynajem pomieszczeń pod działalność sklepu w holu głównym Budynek „A” -  

Ginekologiczno – Położniczym. 

Wynajem pomieszczenia pod działalność bufetu w Budynku „A” -  

Ginekologiczno – Położniczym. 

Wynajem pomieszczenia pod działalność gabinetu kosmetycznego w Budynku 

„A” -  Ginekologiczno – Położniczym. 

Wynajem pomieszczeń pod działalność prosektorium w Budynku „C”. 

Wynajem powierzchni pod automaty do kawy i automat wendingowy Budynek 

„A” i „B”. 

Dzierżawa części dachu pod antenę telefonii komórkowej w Budynku „A” -  

Ginekologiczno – Położniczym. 
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Dzierżawa części dachu pod anteny do przesyłania internatu w Budynku „A” -  
Ginekologiczno – Położniczym. 

Ad – PAKIET I-V KLAUZULE DODATKOWE - INFORMACJA DLA 
WYKONAWCÓW

Pytanie 42: Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu klauzul obligatoryjnych „klauzuli 
reprezentantów” lub przeniesienie jej  do klauzul fakultatywnych 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. Poprawione formularze ofertowe zostają 
dołączone jako załącznik nr 2 do odpowiedzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Ad – TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH 

Pytanie 43: Prosimy o wykreślenie z „klauzuli obiegu dokumentów” niej zapisów 
odnoszących się do ubezpieczeń komunikacyjnych, jako nie objętych oczekiwanym 
zakresem ochrony tj. „W przypadku nabycia przez Ubezpieczonego pojazdu i zgłoszenia go 

do ubezpieczenia komunikacyjnego, Ubezpieczyciel, aby umożliwić Ubezpieczonemu jego 

użytkowanie, wystawia dokumenty niezwłocznie;” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 44: Prosimy o zmianę treści klauzuli likwidatora wskazanej w szczegółowych 
warunkach zamówienia na: 
Klauzula likwidatora szkód 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wskazania likwidatora 
dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy 
Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych 
teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób 
kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu 
email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie 
Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera. 
Odpowiedź: Klauzula likwidatora zamieszczona w SIWZ ma identyczną treść jak 
wskazana powyżej. 

PAKIET VI 
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów  
2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia  
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji  
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk  

Pytanie 45: Prosimy o zgodę na wprowadzenie do warunków ubezpieczeń wskazanych w 
Pakiecie VI klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w treści j/n 
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
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Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek 
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada 
za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, 
usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie 
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o 
podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na 
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich 
jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w 
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę 
zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady 
dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które 
przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie 
sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania 
i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź 
kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub 
kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub 
sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i 
„bomby czasowe i logiczne”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pakiet VI pkt. 1 – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

Pytanie 46: Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z 
zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu 
lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak 
znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu 
technicznego i w jakim zakresie. 
Odpowiedź:

� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi: Nie. 
� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich: Nie. 
� Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: Nie.  
� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu: Nie. 

Pytanie 47: Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są 
napowietrzne linie energetyczne, jeśli tak, to jaka jest ich długość i wartość. 
Odpowiedź:

� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi: Nie. 
� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich: Nie. 
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� Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: Nie.  

� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu: Nie. 

Pytanie 48: Czy w ramach mienia wskazanego do ubezpieczenia znajduje się mienie na 
stałe zamontowanego w karetkach pogotowia, jeżeli tak prosimy o jego wykaz. 
Odpowiedź:

� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi: Nie. 

� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich: Nie. 

� Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: Nie.  

� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu: Nie. 

Pytanie 49: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i 
ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 
potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o 
wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem 
przyczyny. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 50: Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego 
przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zwierają uwag, 
zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest 
inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji. 
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami do oceny ryzyka poszczególnych szpitali. 

Pytanie 51: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z 
obowiązującymi przepisami, są sprawne  technicznie i posiadają wszystkie aktualne 
przeglądy. 
Odpowiedź:

� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi: Potwierdzamy powyższe. 

� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich: Zabezpieczenia 

przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne  

technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy. 

� Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: Tak.

� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu: Tak.

Pytanie 52: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i 
posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy. 
Odpowiedź:

� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi: Nie dotyczy. 

� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich: Zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe są sprawne. 

� Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: Zgodnie z 

informacjami podanymi w Analizie ryzyka podmiotu leczniczego – arkusz 

techniczny z dnia 05.11.2020r.  
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� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu: Potwierdzamy.

Pytanie 53: Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte 
ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu 
nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1997 roku do dnia dzisiejszego? 
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami do oceny ryzyka poszczególnych szpitali. 

Pytanie 54: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000 PLN oraz franszyzy 
integralnej w wysokości 200 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w 

wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Pytanie 55: Szkody w podziemnych instalacjach – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy 
instalacji znajdujących się w miejscu ubezpieczenia i zgłoszonych do ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dotyczy to instalacji znajdujących się w 

miejscu ubezpieczenia i wyjaśnia, że to rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej ma być 

zawarte na zasadzie „na pierwsze ryzyko” i dotyczy wszystkich podziemnych instalacji 

należących do Ubezpieczonego, a instalacje te nie są wymienione w rejestrach majątku 

zgłoszonego do ubezpieczenia. 

Pytanie 56: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego, 
maszyn, urządzeń, aparatów (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - pkt. 1 ) w 
wysokości: 
- sprzęt o wartości pow. 500.000,00 PLN – 5.000,00 PLN 
- dla pozostałego sprzętu – 1.000,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 57: W odniesieniu do rozszerzeń zakresu ubezpieczenia – „Przerwa w działaniu lub 
wadliwe działanie urządzeń chłodniczych” prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:  
„Nie są objęte ubezpieczeniem szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym spowodowane w 

ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, 

jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły 

monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony 

sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe 

wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania 

odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej 

temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 58: O ile przedmiotem ubezpieczenia są endoskopy prosimy o wprowadzenie 
zapisu dodatkowego: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 

urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej przy spełnieniu następujących 

warunków: 
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a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do 

utrzymania urządzenia w należytym stanie, 

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód 

endoskopu nie jest załamany w zgięciu, 

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego 

stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania; 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 59: O ile przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia do jądrowego rezonansu 
magnetycznego prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego: 
1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu 

magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej 

konserwacji;  

2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, 

które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie 

są objęte ubezpieczeniem;  

3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do 

jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy 

pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;  

4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty 

dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do 

jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w 

bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 60: Prosimy o wykaz majątku ruchomego z podziałem na konkretne budynki oraz 
wykaz mienia dla Szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 
Odpowiedź: Wykaz majątku do ubezpieczenia zostaje uzupełniony, zgodnie z 

rejestrem majątku zamieszczonym w załączniku nr 1 do odpowiedzi. 

Pytanie 61: Prosimy o przesłanie informacji o szkodach i rezerwach za okres 3 lat 
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami do oceny ryzyka poszczególnych szpitali. 

Szkodowość Szpitala im. Marciniaka oraz Szpitala im. Falkiewicza zostają uzupełnione 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi. 

Pakiet VI pkt. 3 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz 

ryzyka dewastacji 

Pytanie 62: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 63: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 500 zł dla 
ryzyka kradzieży zwykłej 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 64:  Prosimy o przesłanie informacji o szkodach i rezerwach za okres 3 lat 
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami do oceny ryzyka poszczególnych szpitali. 

Szkodowość Szpitala im. Marciniaka oraz Szpitala im. Falkiewicza zostają uzupełnione 

zgodnie z informacją poniżej. 

Pakiet VI pkt. 4 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 

Pytanie 65: Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia 
lamp od wszystkich ryzyk 
Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność ZU  za 
utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących 
warunkach:  
– przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz 
rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak 
za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,  
– przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka 
wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia 
szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1.albo w 
odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).  
Tabela nr 1 

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych 
– patrz pkt b) 

Zmniejszenie odszkodowania 
po okresie 
użytkowania 

miesięczny 
współczynnik 

• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)  
• Lampy laserowe (poza medycyną)  

6 miesięcy 5,5% 

• Lampy rentgenowskie-anodowe  
– w szpitalach, oddziałach radiologicznych  
• Lampy laserowe (w medycynie)  
• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie 
FOTO (poza medycyną)  
• Lampy analizujące (poza medycyną)  
• Tyratrony (w medycynie) 

12 miesięcy 3,0% 

• Lampy kineskopowe (poza medycyną) 
• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 

18 miesięcy 2,5% 

• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach 
rentgenologicznych (w medycynie) 
• Inne lampy projektowe (w medycynie) 
• Lampy pamięciowe (poza medycyną) 
• Lampy fotopowielaczy poza medycyną) 

24 miesięcy 2,0% 
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• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie) 
• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w 
medycynie) 
• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie) 
• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

24 miesięcy 1,5% 

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 
okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy. 
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp 
płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę 
procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:  
P x 100  
-------------  
PG x X x Y  
gdzie: 
P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej 
lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed 
wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia 
oparte są warunki gwarancji producenta.  
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę 
włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,  
X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla 
lamp danego rodzaju:  
a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1, 
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do 
zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75, 
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,  
Y = współczynnik likwidacyjny 
a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,  
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.  
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują 
indywidualne warunki udzielonej gwarancji. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 66: Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla lamp i endoskopów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 67: Prosimy o wprowadzenie do treści „Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu 
przenośnego” po zdaniu „W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z 
włamaniem lub rabunku…”  następującego zapisu „Ubezpieczający ponosi udział własny w 
wysokości 15% wartości szkody, nie mniejszy niż 500 zł” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego w 

wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 68: Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 69: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 
- dla sprzętu medycznego o wartości jednostkowej powyżej 100.000 zł – 5% wartości 
szkody minimum 5.000 zł 
- dla pozostałego sprzętu – 1.000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70: W odniesieniu do dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia – prosimy o 
potwierdzenie, że w przypadku gdy Zamawiający w treści zapisu wskazał limit dla 
konkretnych Ubezpieczonych, przyjmuje się iż pozostali (niewymienieni) Ubezpieczeni w 
ramach postępowania nie korzystają z ochrony w ramach rozszerzonego zakresu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 71: Prosimy o podanie informacji do oceny ryzyka: 
- Czy sprzęt jest zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? 
- Czy w pomieszczeniach gdzie znajduje się sprzęt komputerowy jest system tryskaczowy, 
gaśnice proszkowe? 
- Czy są specjalne urządzenia kontroli dostępu? 
- Czy są zasilacze UPS? 
- Przez kogo jest prowadzona konserwacja sprzętu (umowa z firmą zewnętrzną, wyszkolony 
własny personel)? 
Odpowiedź:

� Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka -  Centrum Medycyny 

Ratunkowej:

a. Czy sprzęt jest zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu 

gruntu? 

Odpowiedź: TAK. Sprzęt dzierżawiony od Spółki NSzW jest zlokalizowany 

poniżej poziomu gruntu. 

b. Czy w pomieszczeniach gdzie znajduje się sprzęt komputerowy jest 

system tryskaczowy, gaśnice proszkowe? 

Odpowiedź: W serwerowni znajduje się gaz. 

c. Czy są specjalne urządzenia kontroli dostępu? 

Odpowiedź: TAK. 

d. Czy są zasilacze UPS? 

Odpowiedź: TAK. 

e. Przez kogo jest prowadzona konserwacja sprzętu (umowa z firmą 

zewnętrzną, wyszkolony własny personel)? 

Odpowiedź: Część sprzętu w zakresie podstawowym konserwowana jest przez 

pracowników Szpitala. Konserwacje specjalistyczne (w tym gwarancyjne) 

prowadzone są przez serwisy zewnętrzne. 
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� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi:

- tak, tylko kotłownia szpitala i agregat prądotwórczy 

- nie ma tryskaczy są gaśnice 

- tak tylko w serwerowni 

- tak w serwerowni i przy głównym switchu na piętrze 

- Zeto-Projekt, Agro-Guard Alarm System (system p.poż.), Korona Instalacje 

(kotłownia), Elektr.Mech.Dzwigowa, ZTM (sprz. Med.), własny personel. 

� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:

- Czy sprzęt jest zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? 

Sprzęt nie znajduje się  w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. 

- Czy w pomieszczeniach gdzie znajduje się sprzęt komputerowy jest system 

tryskaczowy, gaśnice proszkowe? W pomieszczeniach gdzie znajduje się sprzęt 

komputerowy nie posiadamy systemu tryskaczowego , natomiast gaśnice 

proszkowe znajdują się w pomieszczeniach korytarzowych obok pomieszczeń  

gdzie znajduje się sprzęt komputerowy. 

- Czy są specjalne urządzenia kontroli dostępu? Dostęp do komputerów 

zabezpieczony jest hasłem, W newralgicznych punktach w Szpitalu oraz na 

zewnątrz budynku zainstalowany jest monitoring 

- Czy są zasilacze UPS? Częściowo tak 

- Przez kogo jest prowadzona konserwacja sprzętu (umowa z firmą zewnętrzną, 

wyszkolony własny personel)? Konserwacja sprzętu komputerowego jest 

wykonywana przez wykwalifikowany personel, Konserwacja sprzętu 

medycznego i rehabilitacyjnego wykonywana jest przez Firmę zewnętrzną 

posiadającą stosowne uprawnienia, Pozostały sprzęt tj. agregat, jest 

konserwowany przez firmę zewnętrzną. 

� Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: 

Dla Zamawiającego nie jest jasne, jakiego sprzętu dotyczą wszystkie elementy 

tego pytania. 

Budynek Zamawiającego posiada kondygnację minus 1, zlokalizowaną poniżej 

poziomu gruntu. Poziom minus 1 jest wyposażony w sprzęt komputerowy,  

sprzęt medyczny, meble, itp. 

W serwerowni znajduje się system gaszenia gazem. W pozostałych 

pomieszczeniach,  

w których znajduje się sprzęt komputerowy nie ma systemu tryskaczowego, ani 

gaśnic proszkowych.  

Większość pomieszczeń w budynku Zamawiającego jest zamykana na klucz,  

do którego dostęp mają tylko uprawnione osoby. Niektóre pomieszczenia mają 

specjalny system kontroli dostępu (m.in. serwerownia, Lokalne Punkty 

Dystrybucyjne, Punkty Informacyjno-Koordynacyjne, Rejestracja, szatnie).  

Urządzenia w serwerowni są podłączone do UPS-ów, a UPS-y są podłączone  

do napięcia gwarantowanego.  Niektóre strategiczne komputery i urządzenia 

medyczne są podłączone do UPS-ów. 
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Konserwacja sprzętu medycznego jest prowadzona przez uprawnionych 

wykonawców (firmy zewnętrzne). 

Konserwacja sprzętu komputerowego jest prowadzona zarówno przez 

uprawnionych wykonawców (firmy zewnętrzne), jak i wyszkolony personel 

własny. 

� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu:

- Czy sprzęt jest zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? nie 

- Czy w pomieszczeniach gdzie znajduje się sprzęt komputerowy jest system 

tryskaczowy, gaśnice proszkowe? Gaśnice proszkowe 

- Czy są specjalne urządzenia kontroli dostępu? tak 

- Czy są zasilacze UPS? tak 

- Przez kogo jest prowadzona konserwacja sprzętu (umowa z firmą zewnętrzną, 

wyszkolony własny personel)? „ognik” Grzegorz Banaś, „otj polon” 

Pytanie 72: Prosimy o usunięcie klauzuli ubezpieczenia danych, oprogramowania i 
programów komputerowych (IT –information technology) i wprowadzenia klauzuli ryzyk 
cybernetycznych zgodnie z zapisem j/n 
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek 
klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada 
za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, 
usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie 
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o 
podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na 
nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich 
jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w 
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę 
zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady 
dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które 
przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do 
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie 
sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania 
i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź 
kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub 
kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub 
sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i 
„bomby czasowe i logiczne”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 73: O ile przedmiotem ubezpieczenia są endoskopy prosimy o wprowadzenie 
zapisu dodatkowego: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 

urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej przy spełnieniu następujących 

warunków: 

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do 

utrzymania urządzenia 

w należytym stanie, 

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód 

endoskopu nie jest załamany w zgięciu, 

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego 

stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania; 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 74:  O ile przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia do jądrowego rezonansu 
magnetycznego prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego: 
1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu 

magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej 

konserwacji;  

2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, 

które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie 

są objęte ubezpieczeniem;  

3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do 

jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy 

pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;  

4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty 

dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do 

jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w 

bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 75: Prosimy o przesłanie informacji o szkodach i rezerwach za okres 3 lat 
Odpowiedź: Zgodnie z informacjami do oceny ryzyka poszczególnych szpitali. 

Szkodowość Szpitala im. Marciniaka oraz Szpitala im. Falkiewicza zostają uzupełnione 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi. 

Klauzule dodatkowe do pakietu VI 

Pytanie 76: Prosimy o dodanie w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po 
zebraniu danych do SIWZ zapisu: 
„Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 20% wartości zgłoszonego do 
ubezpieczenia mienia, ale nie więcej niż 10.000.000 zł” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 77: Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego 
pokrycia w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niż 
10.000.000,00 PLN oraz wskazanie w jakim terminie klauzula ma być rozliczana. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli 

automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie 

więcej niż 10.000.000,00 PLN dla każdego podmiotu lecz niego oddzielnie. Rozliczenie 

nastąpi 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 78: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 
PLN dla klauzuli technologicznej i wskazanie, których Zamawiających ma dotyczyć. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli 

technologicznej w wysokości 200 000 zł. Klauzula dotyczy wszystkich Zamawiających. 

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.

Pytanie 79: Prosimy o dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych zapisu: 
„pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami 
prawa” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 80: Prosimy o dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zapisu” 
„pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami 
prawa” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 81: Prosimy o modyfikację treści klauzuli szybkiej likwidacji szkody 
Z: 
„…termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień  roboczy  przypadający po 
dniu,…” 
Na: 
„…termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych  przypadających po 
dniu,…” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 82: Prosimy o potwierdzenie, że klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia 
mienia ma zastosowanie do mienia zgłoszonego w wartości księgowej brutto. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 83: Prosimy o wprowadzenie do klauzuli szkód elektrycznych następujących 
zapisów: 



Strona 33 z 46                     
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

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, 
ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na 

przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób 
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i 
przeglądami), 
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, 

itp.) i licznikach,     
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz 

żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - 

nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie 
do obowiązujących przepisów lub konserwacji,  
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych; 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 84: W odniesieniu do klauzul dodatkowych – prosimy o potwierdzenie, że w 
przypadku gdy Zamawiający wskazał limit dla konkretnych Ubezpieczonych, przyjmuje się 
iż pozostali (niewymienieni) Ubezpieczeni w ramach postępowania nie korzystają z ochrony 
w ramach rozszerzonego zakresu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 85: Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych – prosimy o modyfikację treści i wyłączenie z zakresu prac 
wymagających pozwolenia na budowę 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 86:  Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 
PLN 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie 87: Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące - prosimy o wprowadzenie 
limitu odpowiedzialności max 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych łącznie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ  
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Pytanie 88:  Prosimy o usunięcie zapisu: „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń 

znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy 

od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony 

ubezpieczeniowej Zamawiającego”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 89: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dla każdego z podmiotów 
leczniczych, których dotyczy przetarg: 

a) Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? Proszę 
opisać, w jaki sposób. 

b) Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla 
pracowników? 

c) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie 
zakażonym koronawirusem? Proszę opisać tę procedurę. 

d) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - ze stosownymi pytaniami dotyczącymi 
koronawirusa? Czy ma robiony pomiar temperatury? Proszę opisać procedurę (można 
załączyć ankietę) 

e) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem? 
f) Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych 

o zakażenie koronawirusem? 
g) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów? 
h) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu? 
i) Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa? 

Odpowiedź:
� Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka -  Centrum 
Medycyny Ratunkowej:
Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia 
koronawirusem? Proszę opisać, w jaki sposób. 
Odpowiedź: TAK. Szpital zabezpiecza pracowników przed ryzykiem 
zakażenia koronawirusem poprzez wprowadzenie procedur: 
QP-35/BE - Zasady postępowania  z Przypadkami Podejrzanymi o zakażenie 
SARS-CoV-   2 wyd. 17 (tzw. procedura główna) wraz z załącznikami: Zał. 1 do 
QP-35/BE - Załącznik nr 1 - Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) używane w 
kontekście COVID-19, Zał. 2 do QP- 35/BE - Załącznik nr 2 - 
Rekomendowane rodzaje środków ochrony osobistej (PPE, ang. Personal 
Protective Equipment) dla personelu medycznego przy kontakcie z pacjentem 
z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2, które dotyczą 
środków ochrony indywidualnej dla personelu. 
Pozostałe procedury opisują sposób postępowania w przypadku pojawienia się 
w Szpitalu pacjenta podejrzanego lub zakażonego SARS-CoV-2 i mają na celu 
również ochronę personelu Szpitala: 
QP-36/BE - Szczególne zasady postępowania dotyczące udzielania świadczeń 
zdrowotnych Pacjentom w związku z pandemią COVID-19 wyd. 3 (tzw. 

procedura wstępnej kwalifikacji); QP-37/BE - Szczególne zasady postępowania 
po zgonie Pacjenta COVID-19 wyd. 3; 
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QP-38/BE - Postępowanie dla Personelu w przypadku Ekspozycji COVID-19 - 

wyd.3 

QP-39/BE - Postępowanie z Pacjentem COVID-19 wymagającym 

natychmiastowego zabiegu operacyjnego - wyd. 4; 

QP-41/BE - Postępowanie z Pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym 

podejrzanym o zakażenie lub zakażonym SARS-CoV-2; 

QP-42/BE - Zasady postępowania w Odcinkach COVID-19 - wyd. 4. 

Pracownicy Szpitala zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa 

zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, a Szpital zapewnia przyłbice, 

maseczki oraz środki do dezynfekcji rąk. 

Dział Higieny i Epidemiologii prowadzi nadzór nad realizacją obowiązujących 

procedur, przeprowadza cykliczne szkolenia dla pracowników. Dodatkowo 

wykonywane są badania profilaktyczne w kierunku SARS-CoV-2. 

Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony 

osobistej dla pracowników? 

Odpowiedź: TAK. Od początku pandemii Szpital posiada środki ochrony 

indywidualnej przeznaczone dla pracowników. 

Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem 

podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? Proszę opisać tę procedurę. 

Odpowiedź: TAK. Procedura QP-38/BE - Postępowanie dla Personelu w 

przypadku Ekspozycji COVID-19. Procedura dotyczy personelu podejrzanego 

o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, czyli bez objawów, mającego bliski kontakt 

(definicja prezentowana przez Główny Inspektorat Sanitarny) z osobą 

zakażoną wirusem SARS-CoV-2. Procedura przebiega czteroetapowo: 

1) Zgłoszenie Ekspozycji COVID-19 

2) Sporządzenie listy osób mających Bliski Kontakt z Przypadkiem 

Potwierdzonym 

3) Przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego 

4) Zgłoszenie osób eksponowanych do PSSE. 

Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - ze stosownymi pytaniami 

dotyczącymi koronawirusa? Czy ma robiony pomiar temperatury? Proszę 

opisać procedurę (można załączyć ankietę) 

Odpowiedź: TAK, każdy pacjent przyjmowany do oddziałów Szpitala, poradni 

specjalistycznych, działów diagnostycznych, rehabilitacji etc. wypełnia ankietę. 

Każda 

osoba wchodząca do obiektu Szpitala ma mierzoną temperaturę zgodnie z 

zarządzeniem Dyrektora Szpitala. Każdy Pacjent zgłaszający się w celu 

udzielenia świadczeń zdrowotnych otrzymuje Ankietę Wstępnej Kwalifikacji 

(QF-36.1/BE) lub Ankietę Wstępnej  Kwalifikacji 

- Ankieta Aktualizacyjna (QF-36.2/BE) dla rehabilitacji. Postępowanie opisane 

w procedurze QP-36/BE - Szczególne zasady postępowania dotyczące 

udzielania świadczeń zdrowotnych Pacjentom w związku z epidemią COVID-

19 jest adekwatne do udzielonej przez Pacjenta odpowiedzi (3 pytania - 

dotyczące kontaktu z osobą zakażoną, pozostawania obecnie w izolacji lub 

kwarantannie oraz manifestowania wskazanych w ankiecie objawów). 
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Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie 

koronawirusem? 

Odpowiedź: NIE. Szpital nie posiada odrębnej izby przyjęć dla pacjentów 

podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Przyjęcia odbywają się za 

pośrednictwem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyodrębnioną ścieżką dla 

pacjentów zakażonych. 

Czy Podmiot posiada  wyodrębniony  oddział  (izolatorium)  dla  

pacjentów  podejrzanych  o zakażenie koronawirusem? 

Odpowiedź: Szpital wyodrębnił odcinki COVID-19 dla pacjentów 

podejrzanych lub zakażonych COVID-19 w: Oddziale Chorób Wewnętrznych 

- odcinek COVID-19 - 28 łóżek, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 

odcinek COVID-19 - 8 łóżek, Oddziale Endokrynologii, Diabetologii i Chorób 

Wewnętrznych - odcinek COVID-19 - 15 łóżek, Oddziale Neurologii - odcinek 

COVID-19 – 8 łóżek, Oddziale Kardiologii - odcinek COVID-19 – 2 łóżka. 

Dodatkowo Szpital posiada wydzielone w oddziałach strefy  izolacyjne - 5 łóżek 

dla pacjentów podejrzanych o zakażenie COVID-19. 

Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie 

wśród pacjentów? 

Odpowiedź: W Szpitalu stwierdzono 381 zakażeń u pacjentów. 

Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie 

wśród personelu? 

Odpowiedź: Wśród personelu stwierdzono 231 potwierdzonych zakażeń. 

Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa? 

Odpowiedź: Ilość zgonów ze wskazaniem przyczyny zgonu COVID-19 to 57. 

� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi:

ad a) Tak, środki ochrony osobistej, pomiar temperatury ciała przed podjęciem 

pracy. W celu zabezpieczenia pracowników przed ryzykiem zakażenia 

koronawirusem opracowano procedurę dotyczącą postępowania z pacjentem 

podejrzanym o zakażenie Sars CoV-2, w której opisano sposób przyjmowania 

pacjenta, rodzaj stosowanych środków ochrony osobistej, sposób izolacji 

pacjenta, postępowania z odpadami i bielizną pacjenta. 

ad b) Szpital posiada odpowiednią ilość środków ochrony indywidualnej 

ad c) Postępowanie z pracownikami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem 

opisane jest w w/w procedurze. Pracownik podejrzany o zakażenie ma 

obowiązek wykonania badania w kierunku Covid-19, po czym do czasu 

uzyskania wyniku pozostaje w kwarantannie. Po uzyskaniu wyniku dodatniego 

zostaje skierowany na Izolacje, której czas określa lakarz. Najkrócej 10 dni, w 

przypadku przedłużenia się objawów chorobowych, decyzja ta zostaje 

przedłużona. Po decyzji lekarza. 

ad d) Pacjenci przyjmowani do szpitala, a także do placówek ambulatoryjnych 

wypełniają ankietę zgodnie z załącznikami. Ponadto przy przyjęciu pacjenci 

mają dokonywany pomiar temperatury i saturacji. 
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ad e) Na potrzeby ograniczenia zakażeń wśród pacjentów, wydzieliliśmy izbę 

przyjęć dla pacjentów z podejrzeniem Covid +, od pacjentów bez podejrzenia 

zakażenia. 

ad f) Szpital nie posiada wyodrębnionego oddziału dla pacjentów Covid +, 

natomiast pacjenci przyjmowani są do oddziału przejściowego na okres kilku 

dni, po tym czasie kierowani są do oddziału docelowego. 

ad g) Do chwili obecnej nie stwierdzono w szpitalu pacjentów z potwierdzonym 

zakażeniem koronawirusem. 

ad h) Ilość potwierdzonych zakażeń wśród personelu wynosi 6 

ad i) Nie odnotowano zgonów z powodu koronowirusa 

� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:

Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia 

koronawirusem? Proszę opisać, w jaki sposób. -  wprowadzono zakaz odwiedzin 

i testowanie pacjentów przed przyjęciem do Szpitala, dokonywany jest pomiar 

temperatury personelu, personel wyposażony jest w środki ochronne (maski, 

przyłbice, fartuchy, rękawiczki, kombinezony), Przed wejściem do Szpitala oraz 

przed każdym wejściem do oddziału i innych komórek organizacyjnych 

znajdują się dezynfektory wraz z instrukcją. Wszyscy pracownicy zostali 

przeszkoleni jak należy postępować przed zakażeniem SARS CoV-2. Zakupiono 

lampę UV oraz ozonator, zwiększono częstotliwość dezynfekcji pomieszczeń. 

Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla 

pracowników? Tak 

Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o 

bycie zakażonym koronawirusem? Proszę opisać tę procedurę. Nie jest opisana 

procedura. Obowiązuje zarządzenie Dyrektora. Z chwilą wystąpienia objawów 

infekcji, lub w sytuacji wystąpienia kontaktu pracownika z osobą zakażoną, 

pracownik jest odsunięty od pracy, jest wykonywany mu szybki test antygenowy 

i pracownik zostaje skierowany zostaje do izolacji domowej 

Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - ze stosownymi pytaniami 

dotyczącymi koronawirusa? Czy ma robiony pomiar temperatury? Proszę 

opisać procedurę (można załączyć ankietę) TAK, Z pacjentem przeprowadzany 

jest wywiad i sporządzana jest ankieta, którą podpisuje pacjent, Dokonywany 

jest pomiar temperatury i saturacji oraz wykonywany jest szybki test 

antygenowy 

Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie 

koronawirusem? Pacjent podejrzany o zakażenie nie trafia do Izby Przyjęć, 

Wszystkie czynności opisane powyżej są przeprowadzanie w wyodrębnionym 

pomieszczeniu znajdującym się bezpośrednio przy wejściu dedykowanym do 

przyjęć pacjentów. 

Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów 

podejrzanych o zakażenie koronawirusem? Tak 

Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród 

pacjentów? 20 
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Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród 

personelu? 9 

Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa? NIE 

� Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: 

a. TAK, pełne zabezpieczenie, zgodnie z wytycznymi WHO, GIS – w zależności od 

typu poradni – maski chirurgiczne lub FFP2, przyłbice, fartuchy flizelinowe, 

fartuchy foliowe, rękawiczki, dystans społeczny, czas przyjmowania pacjentów 

ograniczony  

do niezbędnego  minimum. Pojedyncze procedury, np. próby wysiłkowe, 

niepilne spirometrie – wstrzymano w ogóle. 

b. TAK. 

c. TAK. Procedura postępowania epidemicznego, z określeniem kontaktów, 

„wyprzedzająca” reakcję Sanepidu, z niezwłocznym wysłaniem na pracę 

zdalną/ 

do lekarza POZ osób z kontaktu i objawowych. Procedura zaakceptowana 

przez Sanepid, po pierwszym zachorowaniu pracowników. 

d. Pomiar temperatury jest prowadzonych u wszystkich osób wchodzących do 

budynku Zamawiającego – zainstalowano kamerę termowizyjną. W przypadku 

osób  

z  podwyższoną temperaturą  zbierany jest wywiad epidemiologiczny i 

podejmowane są decyzje. Z ankiet papierowych zrezygnowano po 

doświadczeniach z pierwszej fali, gdzie obserwowano zbyt duży tłok przy 

wejściu w czasie wypełniania ankiet. 

e. Zamawiający (przychodnia) nie posiada żadnej izby przyjęć. Jest wydzielone 

pomieszczenie dla osób z podejrzeniem COVID-19. Uwzględniając charakter 

działalności Zamawiającego (przychodni) – przede wszystkim pacjenci planowi  

do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, Zamawiający praktycznie nie ma 

kontaktu z pacjentami z aktywną infekcją. 

f. NIE DOTYCZY. Zamawiający nie prowadzi działalności z zakresu lecznictwa 

zamkniętego. 

g. Nie stwierdzono zakażeń koronawirusem wśród pacjentów Zamawiającego.  

h. Potwierdzono około 20  zakażeń koronawirusem wśród personelu 

Zamawiającego. 

i. Wśród personelu Zamawiającego nie zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny  

na koronawirusa. 

� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu:

- Szpital opracował i wdrożył szczegółowe procedury postępowania personelu          

z pacjentem podejrzanym i zakażonym Covid-19 oraz postępowaniem po zgonie 

pacjenta; 

  - wydzielił strefy do hospitalizacji pacjentów nie zakażonych, podejrzanych                              

o zakażenie i zakażonych  

- wdrożył okresowe badania personelu w kierunku SARS-Cov-2 niezależnie od 

badań w przypadku kontaktu z zakażonym 
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- zapewnił dostateczną ilość środków ochrony indywidualnej 

� tak, posiada 

� pracownik jest odsuwany od pracy i kierowany do lekarza POZ; powrót do 

pracy uwarunkowany jest uzyskaniem po odbytej kwarantannie/izolacji  

� ujemnego wyniku testu w kierunku SARS-Cov-2; 

� pacjent wypełnia ankietę (w załączeniu, załącznik nr do odpowiedzi) i ma 

mierzoną temperaturę; 

� tak 

� tak 

� 83 

� 68 

� tak – 4 zgony 

Pytanie 90: Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmniejszenie limitu do 10% 
sumy ubezpieczenia (dla każdej z jednostek)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 91: W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych po 
zebraniu danych do SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 2 mln zł (dla każdej 
z jednostek).
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 76.

Pytanie 92: W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż 
na następny dzień roboczy przypadający po dniu” na następujący „nie później niż w ciągu 3 
dni roboczych następujących po dniu” (dla każdej z jednostek).
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 81. 

Pytanie 93: Prosimy o wprowadzenie w rozszerzeniu: lampy w urządzeniach zgłoszonych 
do ubezpieczenia limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia dla danej placówki (dla 
każdej z jednostek).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 94: Prosimy o podanie szkodowości (za mienie i OC) dla Dolnośląskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. T. Marciniaka, oraz dla Szpitala Specjalistycznego  im. Falkiewicza 
we Wrocławiu.
Odpowiedź: Szkodowość zostaje uzupełniona jako załącznik nr 1 do odpowiedzi. 

Pytanie 95: Prosimy o informację, czy w budynku Dolnośląskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. T. Marciniaka można wyodrębnić strefy pożarowe. Jeżeli tak, ile ich 
jest i jaka jest (może być przybliżona) wartość ruchomości znajdujących się w największej z 
nich.
Odpowiedź: TAK, w budynku są wyodrębnione strefy pożarowe. Jest ich 34 

największa znajduje się w holu i patio na parterze. Największą strefą jest obszar 

radiologii, przybliżona wartość ok. 30 mln zł. 
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Pytanie 96: Prosimy o potwierdzenie, że nie są zgłaszane do ubezpieczenie sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne lub telekomunikacyjne w odległości 
większej niż 300 metrów od ubezpieczanych budynków. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 97:  W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka 
dewastacji prosimy o zmniejszenie limitów dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego 
im. T Marciniaka:
Kradzież – z 1 000 000 zł na 500 000 zł 
Dewastacja – z 500 000 zł na 200 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 98: Prosimy o udostępnienie wykazu mienia dla szpitala im. Falkiewicza, 
ewentualnie o potwierdzenie, że cała wartość dotyczy jednego budynku i nie obejmuje 
innego rodzaju mienia. 

Odpowiedź: Wykaz majątku do ubezpieczenia zostaje uzupełniony, zgodnie z 

rejestrem majątku zamieszczonego w załączniku nr 1 do odpowiedzi. 

Pytanie 99: Prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia majątku w Szpitalu im. 
Falkiewicza. Z zestawienia sum ubezpieczenia wynika, że zgłaszane do ubezpieczenia są 
tylko nieruchomości, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnione są 
ubezpieczenie i rozszerzenia typowe dla mienia ruchomego:

a) Rozszerzenie dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów m.in. o 
działanie człowieka 

b) Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych 
c) Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii 
d) Mienie, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub 

zostało błędnie zaksięgowane 
e) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, 

w tym ryzyko kradzieży zwykłej 
f) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z rozszerzeniami 
g) Klauzula elementów nieuszkodzonych 

Prosimy o usunięcie ich z zakresu ubezpieczenia dla Szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu 
lub wyjaśnienie, jakiego rodzaju mienia mają dotyczyć. 
Odpowiedź: Wykaz majątku do ubezpieczenia zostaje uzupełniony, zgodnie z 

rejestrem majątku zamieszczonego w załączniku nr 1 do odpowiedzi. 

Pytanie 100: Prosimy o informację, czy w Szpitalu im. Falkiewicza są wyodrębnione strefy 
pożarowe. Jeżeli tak, prosimy o określenie wartości największej z tych stref.
Odpowiedź: 

� Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka -  Centrum Medycyny 

Ratunkowej 

� Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi 

� Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich 
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� Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej  

� Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu 

Pytanie 101: Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o 
treści:
,,Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i 
laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.  
Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i 
medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.  
Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach 
rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i 
medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość 
odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych 
zasad. 
Odszkodowania za szkody powstałe:  

1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z 
zasadami poniżej: 
sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia 
sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla 
sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według 
wartości rzeczywistej 

2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia 
urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:  

Tabela deprecjacji ze skalą: 

OPIS LAMPY 
redukcja odszkodowania 

po okresie 
użytkowania 

miesięcznie 
o 

a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe 
(w sprzęcie niemedycznym) 6 miesięcy 5,50%

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 
fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) 12 miesięcy 3,00%

b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 
(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach 
lub radiologicznych (tomografia 
komputerowa patrz b) 

12 miesięcy 3,00%

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 
fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) 12 miesięcy 3,00%

Termokatodowe lampy elektronowe 
gazowane (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00%

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,00%
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Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości 
(sprzęt niemedyczny) 18 miesięcy 2,50%

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 
(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej 
(tomografia komputerowa: patrz b) 

24 miesiące 2,00%

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 24 miesiące 2,00%
Lampy pamięciowe 24 miesiące 2,00%
Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie 
(tomografia komputerowa patrz: b) 24 miesiące 1,50%

Rentgenowskie lampy powiększające 24 miesiące 1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne 
(sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,50%

Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 
ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli. 
6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp 
płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę 
procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru: 

P x 100
PG x X x Y 

gdzie: 
P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem 
danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed 
wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia 
oparte są warunki gwarancji producenta, 
PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w 
liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji, 
X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla 
lamp danego rodzaju: 
        1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1, 
        2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy 
do                      zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75, 
        3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,  
Y= współczynnik likwidacyjny, 
        1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2, 
        2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie współczynników 
korygujących zgodnie z tabelą deprecjacji. Brak zgody na limit 10 % SU. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 102: Prosimy o informację, czy przy kalkulacji składki do oferty przetargowej 
powinniśmy brać pod uwagę również mienie, które jest opisane w wykazach jako 
planowane.
Odpowiedź: Tak,  maja policzyć przy kalkulacji składki do oferty przetargowej 
powinniśmy brać pod uwagę również mienie, które jest opisane w wykazach jako 
planowane. 

Zmiany do SIWZ:

UWAGA!

Załączniki objęte klauzulą poufności zostaną rozesłane Wykonawcom, którzy złożyli 

wniosek o udostępnienie części poufnej. 

1. zmianie ulega rejestr majątku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi oraz 
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej- poprawione rejestry  majątku 
zostały dołączone do odpowiedzi jako załącznik nr 1 

2. w związku ze zmianami rejestrów majątku powyższych podmiotów leczniczych oraz 
uzupełnienia rejestru majątku Szpital Specjalistyczny  im. Falkiewicza we Wrocławiu, 
zmianie ule zestawienie sum ubezpieczenia, które zostaje dołączone do odpowiedzi jako 
załącznik nr 1. 

3. zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ- Szczegółowe Warunki Zamówienia. 
Zostało zaktualizowane przyporządkowanie dodatkowych klauzul oraz warunków 
ubezpieczenia w odniesieniu do Pakietu VI, dla poszczególnych podmiotów leczniczych. 
Poprawione Szczegółowe Warunki Zamówienia zostają dołączone do odpowiedzi. 

4.zmianie ulega termin składania ofert z dnia 10.10.2020 r. na dzień 11.12.2020 r., zgodnie z 
informacją poniżej: 

VIII. ZŁOŻENIE OFERTY 

1. Wykonawca składa ofertę do dnia 11.12.2020 r. do godz. 13:00, za pośrednictwem 
Platformy zakupowej Zamawiającego na stronie 
danego postępowania.  

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty, które składa Wykonawca: 
1) Formularz oferty (na jeden lub dowolną liczbę pakietów) – Załącznik Nr 3 i/lub 
Załącznik Nr 4 i/lub Załącznikiem Nr 5 i/lub Załącznik Nr 6 i/lub Załącznik Nr 7 i/lub 
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Załącznikiem Nr 8 i/lub Załącznikiem Nr 9 i/lub Załącznikiem Nr 10 i/lub Załącznikiem 
Nr 11 do SIWZ 
2) Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń 
obowiązkowych) 
3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia   
Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie wypełnić część II, część III, część IV α  
lub A-D, część VI Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 
Elektroniczne narzędzie do wypełniania Formularza Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia dostępne jest na stronie http://espd.uzp.gov.pl. Wykonawca po 
zaimportowaniu pliku w formacie xml stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ ma 
możliwość elektronicznego wypełnienia formularza.   
4) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych z 
art. 13 lub art. 14 RODO 
5) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu i na rzecz Wykonawcy 
6) Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie.  

3. Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z pkt. X ppkt. 2.  
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

5. W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 
powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

6.Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. 
najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.  

7.Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, o którym  mowa 
w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni 
działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o 
posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
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wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

4) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

5) Jeśli Wykonawca oświadczy w JEDZ, że wydano wobec niego prawomocny wyrok sądu 
lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Wykonawca przedstawia dokumenty 
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

6) Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku 
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne z uwagi na to, że  treści JEDZ Wykonawca złożył oświadczenie o 
takiej treści;  

7) Jeśli Wykonawca przewidział w ofercie korzystanie z podwykonawców przestawia 
również jednolite dokumenty dotyczące tych podwykonawców. 

8.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza ma swoją 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów wymienionych w pkt. VIII ppkt. 7 2-5 składa:  

1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21; 
2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z 
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właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt. 2, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa pkt.8 ppkt.1-2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w  pkt 7 ppkt. 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 8 
ppkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. 

IX. OTWARCIE OFERT 

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2020 r., o godzinie 14:00 
2.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie elektronicznej Platformy Zakupowej 
„openNexus”  
3.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
4.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 
z otwarcia ofert. 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Jacek Kopacz 


