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Wrocław, 25.06.2018 r. 
 

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

 
 

UZUPENIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 

121/2018/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: 
 
 
Pytanie nr 60 
Zwracamy się z prośbą o informację jakie środki obrotowe Zamawiający zgłasza do 
ubezpieczenia. Jeśli są to środki łatwopalne lub wybuchowe w jaki sposób są 
przechowywane i w jaki sposób jest ograniczony do nich dostęp osób nieuprawnionych. 

 Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia środki obrotowe codziennego 
użytku- są to głównie materiały biurowe, środki higieniczne oraz środki czystości, 
środki opatrunkowe i itp. Zamawiaj ący nie zgłasza do ubezpieczenia środków 
łatwopalnych lub wybuchowych. 

 
Pytanie nr 62 
Zwracamy się z prośbą o informację, czy środki obrotowe składowane są poniżej poziomu 
gruntu. Jeśli tak to prosimy o informację jakiego rodzaju są to środki oraz o podanie ich 
wartości. 

      Odpowiedź: Środki obrotowe nie są składowane są poniżej poziomu gruntu. 
 

Pytanie nr 63 
Zwracamy się z prośbą o podanie przybliżonej wartości sprzętu elektronicznego 
zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu (określonych w pkt 17 Informacji do oceny ryzyka 
załącznika nr 7 do SIWZ).  

 Odpowiedź Wartość sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu 
wynosi 1 561 591,71 zł. Z ruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia sprzęt 
zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu o wartości 2 232 508,54 zł. 
 
 
Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 25.06.2018 r. na dzień 27.06.2018 r., 
zgodnie z informacją poniżej: 
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IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 
 
1.Oferty należy składać do dnia 27.06.2018 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. 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

  
 
   
 
 Joanna Witczak  
 


