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Wrocław, 16.11.2017r. 
 

 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego na usługę 
ubezpieczenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu 

 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ  NR 187/2017/N/Opole 

 
Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu, na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do 
SIWZ zadane przez wykonawców oraz  informuje o następujących zmianach w SIWZ: 
 
Pytanie 1: Prosimy o informację, z jakich materiałów niepalnych wykonana jest konstrukcja 
budynków zgłoszonych do ubezpieczenia oraz jaki jest materiał konstrukcyjny dachów i 
stropów. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 7 z dnia 10.11.2017r. 
 
Pytanie 2: Prosimy o informację, ile hydrantów zewnętrznych znajduje się w zgłoszonych 
do ubezpieczenia lokalizacjach oraz czy wszystkie hydranty, w tym również hydranty 
wewnętrzne posiadają aktualne pozytywne badania wydajności. 
Odpowiedź: Szpital posiada dwa hydranty zewnętrzne oraz zbiornik wodny o 
pojemność 50 m3. Wszystkie hydranty posiadają aktualne pozytywne badania 
wydajności. 

 
Pytanie 3: Prosimy o informację, czy instalacja sygnalizacji pożaru obejmuje 100% 
powierzchni budynków zgłoszonych do ubezpieczenia. Jeśli nie to jaką powierzchnię 
obejmuje, gdzie wysyłany jest sygnał i czy posiada aktualne przeglądy. 
Odpowiedź: Wszystkie budynki szpitalne i administracyjne posiadają instalację 
sygnalizacji. Sygnalizacja pożarowa posiada aktualne przeglądy. 

 
Pytanie 4: Prosimy o informacje jakie franszyzy obowiązywały w kończącej się umowie. 
Odpowiedź: W kończącej się umowie obowiązywały podobne franszyzy jak w 
prowadzonym postępowaniu. 

 
Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie braku szkód w okresie ostatnich 3 lata w ubezpieczeniu 
sprzętu elektronicznego. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 
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Pytanie 6: Prosimy o wprowadzenie w dodatkowym rozszerzeniu – Przerwa w działalności 
lub wadliwe działalnie urządzeń chłodniczych poniższych ograniczeń: 

Szkody związane z brakiem dostarczenia energii są  objęte ochroną pod warunkiem, 
że przerwy w dostarczeniu energii trwają nieprzerwanie przynajmniej 4 godziny i są 
potwierdzoną przez dostawcę energii. 
 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 
a) Wszelkie szkody w ubezpieczonych środkach obrotowych będące rezultatem ich 

skurczenia, wysuszenia, wewnętrznych lub ukrytych wad lub chorób, naturalnego 
zepsucia, zgnicia lub naturalnej utraty jakiejkolwiek innej właściwości 
powodującej zmniejszenie wartości, 

b) szkody powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji lub nieprzestrzegania innych 
wymogów eksploatacji urządzeń chłodniczych, 

c) szkody powstałe wskutek niewłaściwego składowania i/lub zniszczenia 
opakowań, 

d) jakiekolwiek szkody następcze, np. zanieczyszczenie środowiska, koszty utylizacji 
zniszczonych towarów, uszkodzenie mienia otaczającego, 

e) jakiekolwiek kary lub inne koszty finansowe, wynikające z opóźnień w sprzedaży 
lub dostawie oraz wszelkie straty pośrednie lub jakakolwiek odpowiedzialność 
powstała bezpośrednio w rezultacie zaistnienia szkody. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 11 z dnia 10.11.2017r. 

Pytanie 7: Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 500 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 14 z dnia 10.11.2017r. 

 
Pytanie 8: Prosimy o wprowadzenie udziałów własnych: 
- dla sprzętu stacjonarnego – Angiograf 5% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł 
- dla sprzętu przenośnego 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł; w przypadku utraty 
sprzętu 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 9: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia limitu w 
wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia lub inny akceptowalny prze Zamawiającego  
oraz zapisu jn.: 
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Rozliczenie składki z tytułu niniejszej klauzuli zostanie dokonane po każdym rocznym okresie 
rozliczeniowym, w oparciu o otrzymane od Ubezpieczającego zawiadomienia, przy 
zastosowaniu uzgodnionej stawki i z uwzględnieniem systemu pro rata. 

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na wprowadzenie w klauzuli 
automatycznego pokrycia limitu w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia oraz 
zapisu: Rozliczenie składki z tytułu niniejszej klauzuli zostanie dokonane po 
każdym rocznym okresie rozliczeniowym, w oparciu o otrzymane od 
Ubezpieczającego zawiadomienia, przy zastosowaniu uzgodnionej stawki w 
postępowaniu przetargowym i z uwzględnieniem systemu pro rata. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 10: Prosimy o wprowadzenia w klauzuli ograniczenia zasady proporcji limitu 20% 
sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia nie więcej niż 20.000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 11: Prosimy o wykreślenie z klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w 
wartości księgowej brutto zdania „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji”  lub 
zamiana na „ Zasada proporcji nie będzie miała zastosowania w przypadku gdy określony w 
klauzuli limit będzie wystarczający  do wyrównania niedoubezpieczenia stwierdzonego przy 
powstaniu szkody”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 12: Prosimy o dodanie w klauzuli zniesienia zasady proporcji „ Pod warunkiem że 
wartości podane do ubezpieczenia odpowiadają zapisom ksiąg”  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13: Prosimy o dodanie w klauzuli katastrofy budowlanej niniejsza klauzula nie 
obejmuje szkód w obiektach przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz w 
znajdującym się w nim mieniu oraz powstałych podczas prowadzenia rozbiórki lub 
wyburzenia.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 14: Prosimy o możliwość włączenia Klauzuli wyłączenia „e-risks” o następującej 
treści: 
Klauzula wyłączenia „e-risks” 
Strony umowy ubezpieczenia uzgadniają, iż niniejsza umowa ubezpieczenia swoim zakresem 
nie pokrywa żadnych szkód ani zdarzeń spowodowanych przez działanie wszelkiego rodzaju 
wirusów komputerowych, „koni trojańskich” lub innych programów mających charakter 
złośliwy lub niszczący, szkód spowodowanych włamaniem do systemów komputerowych lub 
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powstałych wskutek innego rodzaju nieautoryzowanego dostępu do systemów lub 
jakichkolwiek sieci wewnętrznych/zewnętrznych itp. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 15: Prosimy o możliwość włączenia Klauzuli wyłączeń dotyczących działań 
organów administracyjnych o następującej treści: 
Klauzula wyłączeń dotyczących działań organów administracyjnych 
Niniejszym strony umowy ubezpieczenia uzgodniły wprowadzenie dodatkowego wyłączenia 
odpowiedzialności: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia lub szkody bezpośrednio 
lub pośrednio spowodowane lub zwiększone przez działanie władz publicznych lub wydanie 
przez władze aktu prawnego dotyczącego ubezpieczonego mienia.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 16: Prosimy o możliwość włączenia Klauzuli IT (CYBER RISK) o następującej 
treści: 
Klauzula IT (CYBER RISK)  
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakiegokolwiek zniszczenia, zmiany pierwotnej 
formy danych,  skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek 
danych, struktur kodu, programu lub oprogramowania ani jakiejkolwiek awarii sprzętu lub 
wbudowanych chipów, a także utraconych korzyści lub utraty zysku, które nastąpiło w 
konsekwencji innej niż Zdarzenie Ubezpieczeniowe powstałe w mieniu będącym 
przedmiotem ubezpieczenia objętym ubezpieczeniem.  
Za Zdarzenie Ubezpieczeniowe uznaje się nieprzewidzianą, nagłą fizyczną utratę lub 
materialne uszkodzenie wymienionego w umowie przedmiotu ubezpieczenia - zgodnie z 
definicją określoną w OWU lub polisie. 
Na potrzeby niniejszej klauzuli samo wystąpienie zniszczenia, zmiany pierwotnej formy 
danych, skasowania, uszkodzenia, zakłócenia lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, 
struktur kodu, programu lub oprogramowania ani jakiejkolwiek awarii sprzętu lub 
wbudowanych chipów nie stanowi Zdarzenia Ubezpieczeniowego.  
Niniejsze wyłączenie ma pierwszeństwo przed wszystkim zapisami OWU lub klauzul 
dodatkowych mających zastosowanie w polisie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 17: Prosimy o możliwość włączenia do oferty Klauzuli obowiązujących w Polsce 
embarga i/lub sankcji nakładanych przez Unię Europejską lub Organizację Narodów 
Zjednoczonych o następującej treści: 
Klauzula obowiązujących w Polsce embarga i/lub sankcji nakładanych przez Unię 
Europejską lub Organizację Narodów Zjednoczonych 
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy 
ubezpieczenia wyłączone są jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, 
które mogą powodować lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez 
Ubezpieczyciela świadczenia, w zakresie w jakim naruszałoby to jakiekolwiek obowiązujące 
międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych 
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lub inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii 
Europejskiej, jak też inne właściwe przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie sankcji 
ekonomicznych lub handlowych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie przewiduje 
wystąpienia takich sytuacji. 
 
Pytanie 18: Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli automatycznego wznowienia 
umowy ubezpieczenia w odniesieniu do umowy trzyletniej o następującej treści: 
Klauzula automatycznego wznowienia umowy ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 

1) Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego oraz drugiego okresu 
rozliczeniowego, przy czym wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez 
Ubezpieczyciela może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, o których mowa w 
ust. 2. 

2) Za ważne powody wypowiedzenia niniejszej umowy uznaje się wystąpienie 
następujących okoliczności:  
a) przekroczenie poziomu 60% współczynnika szkodowości liczonego na 45 dni 

przed końcem odpowiednio: pierwszego lub drugiego okresu rozliczeniowego. 
Przez współczynnik szkodowości rozumie się wyrażony w procentach stosunek 
sumy szkód wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody niewypłacone do 
zapłaconej składki, liczony na 45 dni przed końcem każdego okresu 
rozliczeniowego ze wszystkich produktów ubezpieczeniowych zawartych w 
ramach umowy ubezpieczenia  

b) zmianę warunków reasekuracyjnych uniemożliwiających kontynuację umowy 
na dotychczasowych warunkach; 

3) Rozwiązanie umowy nie wpływa na zobowiązania z zawartych wcześniej umów 
ubezpieczeniowych, potwierdzonych polisami, które wygasają zgodnie z okresami 
w nich przewidzianymi. 

4) Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i dotyczy 
jednocześnie wszystkich Ubezpieczonych określonych w Umowie ubezpieczenia 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 19: Prosimy o informacje na jakich stanowiskach pracy zatrudnione jest 174 osób z 
411 pracowników ogółem. 
Odpowiedź: 174 pracowników zatrudnionych jest na stanowiskach pracy tj.: 
- pracownicy administracjo-techniczni (w tym kuchnia), 
- ratownicy medyczni, 
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- salowe, 
- sprzątaczki, 
- sanitariusze, 
- sekretarki medyczne, 
- terapeuci zajęciowi, 
- psycholodzy, 
- fizjoterapeuci. 

 
Pytanie  20: Prosimy o informacje czy fizjoterapeuci zatrudniani są w oparciu o umowę o 
pracę? 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż fizjoterapeuci zatrudniani są na umowę o 
pracę. 
 
Pytanie 21: Prosimy o szczegółowy opis roszczenia, które zakończyło się wypłatą w 
wysokości 69.646,16 zł. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 
 
Pytanie 22: Prosimy o szczegółowy opis roszczenia, dla którego założono rezerwę w 
wysokości 100.000 zł. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 
 
Pytanie 23: Prosimy o informacje dodatkowe na temat roszczenia z działalności 
pozamedycznej, tj. przyczyna roszczenia, data zdarzenia, kwota roszczenia/kwota założonej 
rezerwy. 
Odpowiedź:  
przyczyna roszczenia -  upadek, uraz ciała; 
data zdarzenia - 02.01.2017r.; 
kwota roszczenia - 62 280,43 zł; 
kwota założonej rezerwy - brak, w dniu 30.10.2017r. wydano decyzję odmowną; 
 
Pytanie 24: Prosimy o informacje czy w sprawach, w których Komisja orzekła o braku 
zdarzenia medycznego, wpłynęło roszczenie do ubezpieczyciela. 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ - zdarzenie medyczne 
wymienione w pkt. 3 tabeli zostało zgłoszone jako szkoda osobowa, wydano decyzję 
odmowną, tj. pkt. 5 tabeli roszczeń dot. działalności medycznej. 
 
Pytanie 25: Prosimy o przedłużenie terminu na składanie ofert do dnia 16.11.2017 r. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 23 z dnia 10.11.2017r. 
 
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ Z 
TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI I POSIADANEGO MIENIA 
 
Pytanie 26: Prosimy o wykreślenie zapisu SIWZ pkt.5: 
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„…związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym 
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą” 
W przypadku braku akceptacji dla wykreślenia zapisu, prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 20 tys. PLN na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu, ale wprowadza 
limit w wysokości 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
*************************************************** ***********************  

ZMIANY DO SIWZ 
 

 
Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 22.11.2017r. na dzień 24.11.2017r. 
zgodnie z poniższym: 

 

VIII.  SKŁADANIEI OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 24.11.2017 r., do godz. 10:00 na adres: 
 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi 
ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole 

 
2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 10:10 pod adresem ul. 
Wodociągowa 2 w budynku administracyjno - hotelowym na I piętrze w dziale 
Administracyjno-Technicznym (DAT). 
3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 
składania ofert. 
4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 
składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „ 
Zmiana” lub „Wycofanie”. 
5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania 
6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
7.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. 
8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 
powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 
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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. 
9.Zamawiający 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.  
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Aleksandra Wołoszyn 
 


