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Wrocław, 18.09.2013 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.  

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ  NR 50/ZA/13 

 
Działając w imieniu i na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., 
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. 
podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o 
następujących zmianach w SIWZ: 

 
Pytanie: 
1. W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego OC o szkody w mieniu przechowywanym 
(pacjentów) prosimy o akceptację klauzuli w treści: 

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. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
przez podmiot leczniczy depozytu.  

Podlimit 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie: 
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2. Zarówno w przypadku zgody, jak i jej braku, na powyższą propozycję, prosimy o 
informację o całkowitej sumie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z możliwością 
identyfikacji poszczególnych grup, rodzajów (wykaz sprzętu wraz z wartościami). 
Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny został wykazany w rejestrze majątku w zakładce „Sprzęt 
elektroniczny”. 
 
Pytanie: 
3. Czy jest podpisana kompleksowa umowa konserwacyjna? Jeśli tak to prosimy wskazać 
którego sprzętu dotyczy. 
Odpowiedź: Zamawiający posiada podpisaną umowę konserwacyjną na sprzęt medyczny. 
 
Pytanie: 
4. Czy sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu 
gruntu? Jeśli tak, to prosimy wskazać który. 
Odpowiedź: Poniżej poziomu gruntu znajdują się Izba Przyjęć oraz  Przychodnia Nr 1, w 
których użytkowany  jest  sprzęt elektroniczny (komputery, sprzęt medyczny). 
 
Pytanie: 
5. W odniesieniu do szkód zgłoszonych do Zamawiającego wskazanych w SIWZ prosimy o 
informację o dacie powstania szkody w odniesieniu do pozycji 7 (zakażenie wirusem WZW) 
i 8 (niewłaściwie wykonany zabieg). 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada informacji o datach powstania wymienionych szkód. 
 
Pytanie: 
6. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie specyfikacji dot. Konstrukcji budynków – 
informacja w ocenie ryzyka- materiały mieszane. Prosimy o potwierdzenie czy  są materiały 
palne i jaki procentowy udział stanowią w konstrukcji budynków.  
Odpowiedź: W konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma materiałów 
palnych: drewna lub płyt warstwowych z palnym wypełnieniem. Część budynków posiada 
termomdernizację. Konstrukcja dachów zgodna z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 
 
Pytanie: 
7. Prosimy o podanie, który z budynków wykonany jest z płyt warstwowych z palnym 
wypełnieniem. Zgodnie z rejestrem majątku nie ma takich budynków.   
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ żaden z budynków nie jest wykonany z 
płyt warstwowych z palnym wypełnieniem. W załączniku nr 9 pojawił się błąd, powinno 
być: Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem 
lub pianką poliuretanową. 
 
Pytanie: 
8. Prosimy o podanie informacji, czy w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach odbyły 
się remonty. Proszę o podanie, w których budynkach oraz kiedy i w jakim zakresie. 
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Odpowiedź: Prowadzone są bieżące remonty - malowanie pomieszczeń jak również 
prowadzona jest termomoderizacja budynków przy ul. Chorzowskiej 36,38 w 
Świętochłowicach. 
 
Pytanie: 

9. Prosimy o podanie wysokości obrotów z działalności pozamedycznej 
Odpowiedź: Przychód z działalności pozamedycznej za okres od 05.07.2012r. do 
31.12.2012 r. wynoszą 150 000 zł. 
 
Korekcie ulega informacja o ilości pracowników: 

 Liczba 
Pracownicy ogółem (bez lekarzy „kontraktowych”) 298 

Lekarze ogółem 141 

Lekarze „kontraktowi” 112 

Pielęgniarki ogółem 204 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 

Jacek Kopacz 


