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Wrocław, 04.03.2021 

 

 

 

Do uczestników  postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu 

 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  NR ZZ-ZP-2375-26/20 
 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ 

zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje 

wyjaśnienia do SWZ: 

 

 

Pytanie 1 Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie modyfikacji 

poprzez dodanie zapisu:  

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do 

limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania 

umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w 

okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 2 Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności w wysokości   5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego lub innego 

akceptowanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 3 Czy miejsce ubezpieczenia jest położone na terenach powodziowych?  

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem numer 11 do SWZ. 

 

Pytanie 4 Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości 

wypłat. 

Odpowiedź: Nie było takich szkód. 

 

Pytanie 5 Czy były szkody z  podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.  

w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat. 

Odpowiedź: nie było takich szkód. 
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Pytanie 6 Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś 

inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość. 

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PLANUJE INWESTYCJE. DOTYCZĄ ONE 

MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY W SZPITALU. SUMARYCZNA 

SZACOWANA WARTOŚĆ INWESTYCJI WYNOSI MINIMUM 32 MLN ZŁ. 

PLANOWANA JEST TAKŻE MODERNIZACJA 1 KONDYGNACJI 

PRZYCHODNI PRZY UL GRABISZYŃSKIEJ WARTOŚĆ SZACUNKOWA 3-4 

MLN ZŁ. 

 

Pytanie 7 Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, 

inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z 

użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ? 

Odpowiedź: Na obecną chwilę nie trwają remonty inwestycje budowlane, remontowe, 

prace modernizacje. 

 

Pytanie 8 Czy Zamawiający w okresie 2021-2023 / w ciągu 3 najbliższych lat zamierza 

dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to 

proszę podać których. 

Odpowiedź: TAK. SZPITAL MA W PLANACH ROZPOCZĄĆ MODERNIZACJĘ 

BUDYNKU A- "BIAŁEGO"; WYKONAĆ MODERNIZACJĘ 1 KONDYGNACJI 

BUDYNKU B- „CZEROWONEGO”; WYKONAĆ NADBUDOWĘ BUDYNKU 

ŁĄCZNIKA, ROZPOCZĄĆ MODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY 

UL. GRABISZYŃSKIEJ. 

 

Pytanie 9 Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2023 wyłączyć z użytkowania jakieś 

budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz wyłączyć ich z zakresu ubezpieczenia 

lub ograniczyć do zakresu FLEXA 

Odpowiedź: Nie planuje. 

 

Pytanie 10 Prosimy o potwierdzenie, że zgłaszane do ubezpieczenia elementy sieci 

teletechnicznych i kanalizacji deszczowej znajdują się w odległości nie większej niż 300 

metrów od ubezpieczonych budynków. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 11 Prosimy o wprowadzenie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód w brzmieniu: 

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, 

których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, 

wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po 

dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może 

nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. 

Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu 

ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i 

okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych 

kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym 
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fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej 

kradzieżą." 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 12 Prosimy o podanie PML  

Odpowiedź: Budynek Szpitalny ½ przy ulicy Ołbińskiej 32. 

 

Pytanie 13 Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe 

oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich.  

Odpowiedź: BUDYNEK A- „BIAŁY” JEST WYDZIELONY JAKO OSOBNA 

STREFA POŻAROWA. NA DZIEŃ ODPOWIEDZI W BUDYNKU A- „BIAŁYM” 

DWIE KONDYGNACJE SĄ DOSTOSOWANE; POZA TYM PRACOWNIA 

TECHNIKI OBRAZOWEJ STANOWI OSOBNĄ STERFĘ POŻAROWĄ. 

 

Pytanie 14 Prosimy o informację czy szpital to jedna lokalizacja ? Ile jest budynków w 

danej lokalizacji ? W jakiej odległości znajdują się od siebie ? 

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrem majątku Szpital posiada 3 lokalizacje pod różnymi 

adresami na terenie Wrocławia. 

 

Pytanie 15 Proszę o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII z 

uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.  

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi na pytanie 16. 

 

Pytanie 16 Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII. 

Odpowiedź: Zamawiający dołącza wykaz do odpowiedzi. Dokument zostanie przesłany 

Wykonawcom, którzy przesłali wniosek o udostępnienie części poufnej. 

 

Pytanie 17 Prosimy o informację jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w 

pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ? 

Odpowiedź: W POMIESZCZENIACH PONIŻEJ GRUNTU JEST ZAMONTOWANY 

SPRZĘT, A NIE SKŁADOWANY. WARTOŚĆ ZAMONTOWANYCH URZĄDZEŃ 

W OBIEKTACH WYNOSI PONAD 1,5 MLN ZŁ. 

 

Pytanie 18 Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania 

(pustostany) ?  

Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem numer 11 do SWZ. 

 

Pytanie 19 Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych 

wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 20 000 zł na jedno i na wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 

zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Pytanie 20 Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli prac budowlanych na 500 000 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 21 Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju 

wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 

przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie 22 Prosimy o podział sprzętu elektronicznego na stacjonarny oraz przenośny 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt nie jest wynoszony poza wskazane 

lokalizacje. 

 

Pytanie 23 Prosimy o podanie liczby pracowników medycznych z podziałem na lekarzy, 

pielęgniarki oraz pozostałe zawody medyczne 

Odpowiedź: Stan na dzień 31 stycznia 2021 r. 

Lekarze - 112 ( 15 umów o prac.e, 87 kontraktów + 10 umów zleceń) 

pozostałe zawody medyczne - 67 ( 57 umów o prace + 10 umów zleceń) 

pielęgniarki ( w tym położne) - 182 ( 123 umowy o pracę , 8 kontraktów + 51 umów 

zleceń). 
 

Pytanie 24 Prosimy o podanie liczby wykonywanych operacji w ciągu roku 

Odpowiedź: rok 2019- 1752; rok 2020- 1465. 

 

Pytania 25 Prosimy o podanie informacji czy Uzdrowisko prowadzi działania w celu 

przeciwdziałania pandemii covid - 19 : 

Czy pracownicy są zaszczepieni 

czy zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia covid - 19 - proszę opisać w jaki 

sposób 

czy podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników 

czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie 

zakażonym covid - 19 - proszę opisać 

czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi 

covid - 19 , czy ma robiony pomiar temperatury - proszę opisać (można załączyć ankietę) 

-czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie covid - 19 

czy posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażeni 

covid – 19 

Ile potwierdzonych zakażeń covid - 19 stwierdzono w Szpital wśród pacjentów . 

Ile potwierdzonych zakażeń covid - 19 stwierdzono w Szpital wśród personelu. 

Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na covid – 19 

Odpowiedź: Na podstawie decyzji wojewody, Szpital został przekształcony w różnym 

zakresie (Oddział internistyczny poziom II zabezpieczenia, oddział chirurgiczny, 

ortopedyczny – III poziom zabezpieczenia, OIOM – 3 łóżka na potrzeby pacjentów z 

Covid-19). 
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W celu realizacji decyzji wojewody, na wyznaczonych oddziałach wydzielono strefy 

„białe” i „czerwone”. Personel przebywający w trakcie udzielania świadczeń w strefie 

„czerwonej” ubrany jest w pełne zabezpieczenie obejmujące kombinezony, maski FFP-

2 lub FFP-3, gogle lub przyłbice. 

Zamawiający nie posiada osobnych pomieszczeń/budynków do przyjmowania pacjentów 

z COVID-19. 

Wśród personelu stwierdzono 74 zakażenia. 

Przyjęto 149 osób po stwierdzonych objawach COVID-19. 

Wprowadzono obligatoryjne badania temperatury osób wchodzących na teren szpitala 

oraz każdy przyjmowany pacjent ma wykonywane testy diagnostyczne w kierunku 

SARS-CoV-2. 

Personel ma przeprowadzane testy PCR oraz testy antygenowe. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Jacek Kopacz 


