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Wrocław, 29.05.2018 r. 
 

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

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJA ŚNIENIA DO SIWZ  NR 

82/2018/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 
- bud. Breast Unit - 24 882 364,00 zł. 
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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: Za ostatnie 3 lata brak szkód. 
W roku 2014 jedna wypłata za sprzęt elektroniczny w wysokości 10 950 zł. 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowe warunki zamówienia 

PAKIET II  
1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

 
Pytanie nr 4  
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..".- wnioskujemy o wprowadzenie dla całego 
zakresu opisanego we wskazanym punkcie: 
- limitu odpowiedzialności, proponujemy 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia  
- franszyzy redukcyjnej: 10 % wysokości szkody, nie mniej niż 2.000,00 PLN dla szkód w 
sprzęcie o jednostkowej wartości powyżej 100.000,00 PLN oraz 10 % wysokości szkody, 
nie mniej niż 500,00 PLN dla szkód w pozostałym sprzęcie 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

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" 
 - wykreślenie zapisu "zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i 
urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji" 
 - 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 - proponujemy 
w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 - wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 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 
 -) Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: 
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są: 

1) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i 
przenoszeniu pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania 
towarów, 

2) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. 
wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie, 

3) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, 
wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 

4) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 
przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub 
niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona 
skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu 
(maszynie) chłodniczym, 

5) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia." 
 -) Wnioskujemy o zmianę franszyzy redukcyjnej na 10% wysokości szkody, nie 
mniej niż 1.000,00 PLN 
Odpowiedź: Brak takich zdarzeń. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 
powyższej franszyzy. 
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Pytanie nr 5  
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 nie wyraża zgody. 
 
c) ryzyko kradzieży zwykłej - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% 
wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowe warunki zamówienia 

PAKIET II 
 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE 

WSZYSTKICH RYZYK 
Pytanie nr 6 

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 potwierdza powyższe. 

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

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

d) 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. 
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Pytanie nr 7 

Ubezpieczenie sprzętu przenośnego 

Prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie wnioskowanej ochrony dla 
sprzętu przenośnego ("na terenie RP"), przy braku wskazania tego rodzaju sprzętu w 
wykazie elektroniki zgłaszanej do ubezpieczenia, 
Odpowiedź: Powyższy zapis zostaje usunięty z SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy SIWZ. 
 

PAKIET II 

KLAUZULE DODATKOWE 
Pytanie nr 8 
a) klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o 
zapisy określające: 
- tryb i terminy zgłaszania nowego mienia do ubezpieczenia (aktualizacji przedmiotu i sum 
ubezpieczenia) 
- sposób rozliczenia należnej składki w związku ze zmianami sum ubezpieczenia 
- dopuszczalny limit wzrostu mienia obejmowanego ochroną na warunkach przedmiotowej 
klauzuli (proponujemy 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia) 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie limitu 20% sumy 
ubezpieczenia danego rodzaju mienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

b) Klauzula szkód powstałych w wyniku proc budowlanych, remontowych i 
modernizacyjnych (nr 7)- w związku z oczekiwanym włączeniem klauzuli do 
obligatoryjnego zakresu ochrony, prosimy o informację nt. planowanych przez 
Zamawiającego prac budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych w okresie realizacji 
zamówienia. 
Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka- załącznik nr 10 do SIWZ. 

c)  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. 
 
d) klauzula nadwyżkowa do ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w wartości 
księgowej brutto (nr 10) - wnioskujemy o potwierdzenie, że postanowienia przedmiotowej 
klauzuli nie mają zastosowania do wprowadzonych limitów odpowiedzialności. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
e) klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 
(nr 11) - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przedmiotowej 
klauzuli oraz wskazanie terminu przesłana zgłoszenia aktualizującego 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie limitu w wysokości 
10% s.u. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 
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f) klauzula rzeczoznawców (nr 13) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis  o 
pokryciu "udokumentowanych kosztów" oraz wprowadzenie zastrzeżenia  "że powołanie 
rzeczoznawcy wymaga pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela." 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
g) klauzula terroryzmu (nr 15) - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - 
proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

PAKIET II 
ZAŁO ŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZE Ń 

 
Pytanie nr 9 
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 DOTYCZ ĄCE CAŁEGO ZAMÓWIENIA: 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01.06.2018 r. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 
dzień 04.06.2018 r., zgodnie z informacją poniżej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień 
publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, 
których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy 
zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta 
ubezpieczeniowego, który z uwagi na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z 
dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie 
umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również formę świadczenia usługi na podstawie 
umowy agencyjnej. 
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PYTANIA DO PAKIETU II 
 
Pytanie nr 12 
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być pustostany, namioty, 
kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie 
budowy, instalacji lub montażu. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wskazanie 
ww. mienia wraz z jego opisem. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że  przedmiotem ubezpieczenia nie mają być 
pustostany, namioty, kioski, budki, nie związane trwale z podłożem obiekty, oraz 
mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu. 

 
Pytanie nr 13 
Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach 
wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te 
miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru 
zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości 
poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną 
ubezpieczeniową). 
Odpowiedź: Powyższe rodzaj szkód nie wystąpił u Zamawiającego od roku 2010. 

 
Pytanie nr 14 

 
Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie limitu dla ryzyka działania 
śniegu. Proponujemy limit w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 15 

 
Do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: 
„Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 
przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 
przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka 
(…)” 
prosimy o dopisanie sformułowania:  
„poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli 
w SIWZ wyłączeń nie przewidziano"  
- obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule 
All Risks, co skutkuje między innymi odpowiedzialnością Ubezpieczyciela np. za ryzyka 
wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty. 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie było  objęcie zakresem ochrony ryzyk bez 
żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, szkód 
powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w 
SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń. 
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Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego 
Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu 
ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 

 
 

Pytanie nr 16 
 
Do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 
„Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 
przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego 
przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka 
(…)” 
prosimy o dopisanie sformułowania:  
„poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli 
w SIWZ wyłączeń nie przewidziano"  
- obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule 
All Risks, co skutkuje między innymi odpowiedzialnością Ubezpieczyciela np. za ryzyka 
wojenne. Taka formuła jest blokująca i nie będzie możliwe złożenie oferty. 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie było  objęcie zakresem ochrony ryzyk bez 
żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, szkód 
powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w 
SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń. 
Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego 
Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu 
ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.” 

 
Pytanie nr 17 

 
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą 
miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu 
odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit 
określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie nr 18 
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity 
odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
Pytanie nr 19 

 
Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z 
eksploatacji obiekty budowlane.  
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W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie 
ich jednostkowych sum ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji obiekty budowlane. 

 
Pytanie nr 20 

 
Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe 
użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie. 
Proponujemy limit 100 000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 21 

 
Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka graffiti. Proponujemy limit w wysokości 5 000 
zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 22 

 
Ryzyko przepięć – prosimy o wykreślenie zapisu „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają 
włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, 
stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, 
lampach”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 23 

 
 Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą: 
„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, ustala się, że: 
1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności 
wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń, 
wyposażenia, nakładów inwestycyjnych ubezpieczonych w systemie sum stałych, związany 
z ich nabyciem, przeszacowaniem, ulepszeniem modernizacją, remontem. 
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do 
limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, o którym mowa w ust. 1, 
ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia. 
3. Ustala się, że budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady 
inwestycyjne nabyte i poczynione przez Ubezpieczonego po zawarciu umowy ubezpieczenia 
będą automatycznie objęte niniejszą umową z chwilą ich wpisu do rejestru środków 
trwałych lub udokumentowanego nabycia. 
4. Składka dodatkowa jest naliczana od sumy faktycznie poniesionych kosztów inwestycji 
przy zastosowaniu 50% stawki ustalonej dla danej grupy mienia w umowie ubezpieczenia, 
bez względu na rzeczywistą datę nabycia (objęcia w posiadanie) mienia.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 29.05.2018 r, na dzień 04.06.2018 r.: 

VIII.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty, które składa Wykonawca: 

1) Formularz oferty (na jeden lub dowolną liczbę pakietów) – Załącznik Nr 2 i/lub 
Załącznik Nr 3 do SIWZ 

2) Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń 
obowiązkowych) 

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu 

4) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

2.Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność  
w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 
treści. Dokumenty stanowiące część oferty składane są  w oryginałach lub kopiach  
poświadczonych za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Zapis ten nie ma zastosowania do Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia. 
3.Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do niej, o ile nie wynika to 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
4.Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim i mieć datę 
sporządzenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym  muszą być składane wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym przez 
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
5.Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy: 
1) poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone  

w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem), 

2)  przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność  
z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie 
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału  lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
6.Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i 
opatrzone w miejscu ich naniesienia podpisem Wykonawcy lub upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 
7.Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – 
Wykonawcy. 
8.Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę podpisaną przez Wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
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9.Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 
 

Przetarg – ubezpieczenie dla {nazwa zamawiającego} 
Przetarg SIWZ nr {nr SIWZ} 

Nie otwierać przed {dzień składania ofert} r. godz. {godzina otwarcia ofert} 
 

IX.  SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 04.06.2018 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. 
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 do nadawcy 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 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.  
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

  Marcin Pietryszyn 
 


