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Wrocław, 26-05-2017 r. 
 

 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii 
we Wrocławiu 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJA ŚNIENIA DO SIWZ  

NR 51/2017/N/Wrocław 

 
 Działając w imieniu i na rzecz Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, 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 II 
 
Pytanie nr 1  
Ust. 1 Przedmiot ubezpieczenia 
Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia nie zostały ujęte: 
- budynki i budowle o charakterze zabytkowym (wpisane do rejestru zabytków) 
 - budynki i budowle wyłączone z eksploatacji oraz mienie w nich zgromadzone; 
- budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nim mienie oraz maszyny, 
urządzenia i wyposażenie, przeznaczone do likwidacji lub na złom 
- namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty oraz 
znajdujące się w nich mienie; 
- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 m 
poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.  
- prototypy; 
- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. 
W przeciwnym przypadku, prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mnie 
(spośród ww) oraz wyodrębnienie jego wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 2  
Prosimy o wskazanie lokalizacji i budynku (lub kompleksu budynków, jeśli stanowi jedną 
strefę pożarową) z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmującą zarówno 
nieruchomość jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) oraz podanie tej wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to poniższe budynki: 
- bud. A -40 502 696,00 zł 
-bud. A1- 27 479 564,00 zł 
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- bud. Breast Unit - 24 882 364,00 zł. 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o podanie informacji nt. historii szkodowej w zakresie ryzyk objętych 
przedmiotowym zamówieniem (wg oczekiwanego zakresu pokrycia) za okres ostatnich 
minimum 3 lat, a optymalnie za 5 lat. 
Odpowiedź: Zamawiający przedstawia szkodowość w tabelach poniżej. 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowe warunki zamówienia 

PAKIET II  
1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

 
Pytanie nr 3 
1. Zakres ubezpieczenia: 

a) Wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o wytłuszczony i podkreślony tekst:  "Od wszelkich 
szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu 
ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 
przyczyny.." 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

b) (pkt. 1) - działanie człowieka, tj. m.in...- prosimy o potwierdzenie, że podany limit 
odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjne mają zastosowanie do całego zakresu 
opisanego we wskazanym punkcie  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

c) (pkt. 5) - działanie wody, tj. m.in...- prosimy o: 
 - wprowadzenie limitu odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjnej dla szkód 
polegających na uszkodzeniu elementów instalacji spowodowanych działaniem niskich bądź 
wysokich temperatur 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie limitu w wysokości 
1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 - wykreślenie zapisu "zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i 
urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji" 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 - wykreślenie zapisu "wilgoci"  - lub potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje 
szkód spowodowanych długotrwałym oddziaływaniem wilgoci 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

d) (pkt. 8) - ...osunięcie się ziemi - wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o "nie związane z 
działalnością człowieka" 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 
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e) (pkt. 12) - zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, 
niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne - prosimy o 
potwierdzenie, że zakresem ochrony mają zostać objęte ww. ryzyka w granicach limitów 
odpowiedzialności określonych dla zdefiniowanych dalej ryzyk* 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

f) (pkt. 13) - pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych - 
prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony mają zostać objęte ww. ryzyka w granicach 
limitów odpowiedzialności określonych dla zdefiniowanych dalej ryzyk*. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
g) *) ryzyko przepięć, przetężeń i szkód elektrycznych  - proponujemy: 
 - wprowadzenie wspólnego dla ww. ryzyk limitu odpowiedzialności  
 - wprowadzenie franszyzy redukcyjnej (15% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 
 PLN) 
 - wprowadzenie zastrzeżenia o konieczności zainstalowania ograniczników, 
 odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych.  
 - wyłączeniu z zakresu ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach 
 topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 
 przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
h) Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych 
  - prosimy o informację czy w okresie ostatnich 5 lat wystąpiły zdarzenia, które 
skutkowałyby  odpowiedzialnością Ubezpieczyciela na warunkach przedmiotowej klauzuli, 
a jeśli tak - szczegółowe dane 
 - zmianę franszyzy redukcyjnej na 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN. 
Odpowiedź: Brak takich zdarzeń. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
powyższej franszyzy. 
 
Pytanie nr 4 
Zastosowane limity odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko 
a) ubezpieczenie szyb ... - wnioskujemy o  wyłączenie z zakresu ochrony szkód w oszkleniu 
stanowiącym osprzęt urządzeń technicznych i instalacji  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

b) ryzyko kradzieży dla mienia zewnętrznego i wewnętrznego, zamontowanego na stałe - 
wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 
500,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 10% wartości szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

c) ryzyko kradzieży zwykłej - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% 
wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 



  Strona 4 z 9                     
              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 

 

 

wysokości 10% wartości szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowe warunki zamówienia 

PAKIET II 
 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE 

WSZYSTKICH RYZYK 
Pytanie nr 5 

a) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka wandalizmu zakres ochrony nie obejmuje 
szkód o charakterze estetycznym 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. 

b) Wnioskujemy o  uzupełnienie zapisu "osunięcia ziemi nie związanego z działalnością 
człowieka". 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
SIWZ. 

c) Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 
- procentowo - kwotowej dla sprzętu o jednostkowej wartości przekraczającej 100.000,00 
PLN, proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN 
- dla szkód w sprzęcie przenośnym (powstałych poza miejscem ubezpieczenia lub w wyniku 
upadku), , proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

PAKIET II 

KLAUZULE DODATKOWE 
Pytanie nr 6 

a) klauzula wartości mienia (nr 9) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: "z 
zastrzeżeniem, że utracone/uszkodzone mienie będzie odtwarzane/naprawiane" 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
b) klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 
(nr 11) - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10% 
s.u. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
c) klauzula rzeczoznawców (nr 13) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis "z 
zastrzeżeniem, że powołanie rzeczoznawcy wymaga pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela." 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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PAKIET II 
ZAŁO ŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZE Ń 

 
Pytanie nr 7 
Postanowienia dotyczące wysokości wypłaty odszkodowania  
a) pkt 1) szkoda całkowita - wnioskujemy o wykreślenie zapisu "Decydująca jest w tym 
zakresie opinia Ubezpieczającego". 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
  
b) pkt 3) prosimy o potwierdzenie, że zapisy powołanego pkt. będą miały zastosowanie 
wyłącznie do  zdarzeń losowych o charakterze żywiołowym (np. huraganu, powodzi, 
deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi). 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie nr 8 
W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania  w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii- 
SIWZ nr 51/2017/N/Wrocław, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu 
składania ofert na dzień 31.05.2017 r. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z informacją poniżej. Niniejsze 
odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 9 
W związku z prowadzonym postępowaniem, proszę o przesunięcie terminu składania ofert 
do dnia 31.05.2017r. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8. 
 
  
Szkodowość Zamawiającego: 
 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ    
(DZIAŁALNO ŚĆ MEDYCZNA)  

 
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZE Ń WG DATY ZDARZENIA 
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2012) 

 
 Dane 
Liczba zgłoszonych roszczeń 7 
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 4 
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 1 
Kwota wypłaconych odszkodowań 11 040,60 zł 
Kwota zregresowanych odszkodowań 0 zł 
Kwota utworzonych rezerw 30 000 zł 
Liczba roszczeń w toku 3 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ROSZCZEŃ 
 

 
Lp. 
 

 

1.  

Data zdarzenia: 20.12.2013 r.   
Przyczyna roszczenia (opis): zarzuca się błędną diagnozę, nieprawidłowe zalecenia 
co do dalszego leczenia,  
Wysokość roszczenia: nieokreślone 
Stan sprawy: w toku postępowania sądowego, w toku postepowania 
likwidacyjnego zostało przyznane świadczenie 
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 11 040,60 zł 
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł 

2.  

Data zdarzenia: 22.07.2014 r.  
Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono nieprawidłowe skierowanie na 
chemioterapię 
Wysokość roszczenia: 151 000 zł 
Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania, nie wniesiono 
pozwu 
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł 
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł 

3.  

Data zdarzenia: 08.08.2014 r.  
Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono nieprawidłową intubację dotchawiczną 
wybicie dwóch zębów  
Wysokość roszczenia: 20 000 zł 
Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania, nie wniesiono 
pozwu 
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł 
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł  

4.  

Data zdarzenia: 14.03.2015r.  
Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono niezlecenie diagnostyki w związku z 
występującymi po zabiegu dusznościami, śmierć pacjentki  
Wysokość roszczenia: 140 000 zł 
Stan sprawy: w toku postępowania likwidacyjnego, strona poszkodowana została 
wezwania do uzupełnienia dokumentacji 
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł 
Wysokość utworzonej rezerwy: 30 000 zł  

5.  

Data zdarzenia: 28.05.2015 r.  
Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono nieprawidłową intubację dotchawiczną 
wybicie dwóch górnych zębów  
Wysokość roszczenia: 20 000 zł  
Stan sprawy: w toku postępowania sądowego, w toku postepowania 
likwidacyjnego TU odmówiło wypłaty odszkodowania 
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł 
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Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł  

6.  

Data zdarzenia: 13.07.2015 r.  
Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono nieprawidłową intubację dotchawiczną, 
uszkodzenie prawej górnej jedynki  
Wysokość roszczenia: nieokreślone 
Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania, nie wniesiono 
pozwu 
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł 
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł  

7.  

Data zdarzenia: 03.11.2015 r.  
Przyczyna roszczenia (opis): zarzucono uszkodzenie nerwu twarzowego podczas 
zabiegu operacyjnego guza ślinianki przyusznej  
Wysokość roszczenia: 150 000 zł 
Stan sprawy: zakończona, TU odmówiło wypłaty odszkodowania, nie wniesiono 
pozwu 
Wysokość wypłaconego odszkodowania: 0 zł 
Wysokość utworzonej rezerwy: 0 zł  

 
 

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ  
(DZIAŁALNO ŚĆ POZAMEDYCZNA)  

 
ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZE Ń WG DATY ZDARZENIA 
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2012) 

 
 Dane 
Liczba zgłoszonych roszczeń 2 
w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 0 
w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 2 
Kwota wypłaconych odszkodowań 29 500 zł 
Kwota utworzonych rezerw 0 zł 
Liczba roszczeń w toku 0 

 
 

ZDARZENIA MEDYCZNE  
 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O USTALENIA ZDARZENIA WG DATY 
ZDARZENIA PRZYPADAJ ĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT  

(TJ. OD 01.01.2014) 
 

 Dane 
Liczba wniosków o ustalenie zdarzenia do złożonych do Komisji 1 
w tym liczba wniosków zakończonych orzeczeniem zdarzenia 0 
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Kwota wypłaconych świadczeń 0 zł 
Liczba wniosków w toku 1 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZDARZE Ń 
 

 
Lp. 
 

 

1.  

Data zdarzenia: 28.12.2015 r. - 01.03.2016r. 
Opis zdarzenia: zarzucono błąd terapeutyczny i zakażenie szpitalne, chirurgia 
onkologiczna,  pacjent zmarł 
Data wniosku do Komisji: 23.06.2016 r. 
Kwota wniosku: 300 000 zł 
Stan sprawy: postępowanie w toku, zlecono przygotowanie opinii biegłego 
specjalisty 
Wysokość wypłaconego świadczenia: 0 zł 

 
 

UBEZPIECZENIA MIENIA  
 

ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA 
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2014) 

 

Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód 
Kwota 

wypłaconych 
odszkodowań 

Kwota 
utworzonych 

rezerw 
2014 Sprzęt elektroniczny 1 10 950 zł 0 zł 
 
 
 
Zmiany do SIWZ: 
 
Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 31.05.2017 r., zgodnie z poniższym: 
 

VIII.  SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 31.05.2017 r., do godz. 13:00 na adres: 
 

    Supra Brokers S.A. 
54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 
2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10. 
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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 
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. 
 
 

Marcin Pietryszyn 
 


