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Wrocław, 11-07-2018 r. 
 

 
 
 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

 na usługę ubezpieczenia Dolnośląskiego Centrum 
 Onkologii we Wrocławiu 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR 

165/2018/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 oraz informuje o następujących 
zmianach w SIWZ: 
 
 
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w 
systemie wszystkich ryzyk.  
 
 

Pytanie 1. Prosimy o podanie szkodowości: 
- informacji na jaki dzień została sporządzona szkodowość 
- przyczyn szkód 
- szkodowości za ostatnie pięć lat 
- informację jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych 
umowach. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że: 
- szkodowość została sporządzona w lutym oraz marcu br.; 
- zamawiający nie jest w stanie podać przyczyn szkód z lat 2013-2014 
- szkodowość za ostatnie pięć lat: 2013 rok 1 wypłata ze sprzętu elektronicznego w 
wysokości 587,89 zł, 2014 rok 1 wypłata ze sprzętu elektronicznego w wysokości 10 
950zł. W latach 2015- 2018 brak szkód majątkowych; 
- zastosowane franszyzy: fr. red. dla sprzętu powyżej wartości 500 000 zł - 5% szkody 
min. 2 000 zł, dla pozostałego sprzętu 5% szkody min. 500 zł, dla kradzieży dla mienia 
zewnętrznego i wewnętrznego, zamontowanego na stałe - franszyza redukcyjna: 10% 
wysokości szkody. Dla kradzieży zwykłej - franszyza redukcyjnej: 10% wysokości 
szkody, pozostałe szkody w mieniu 500 zł. 
 
 

Pytanie 2. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o 
odpowiedź – czy Zamawiający  w  okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie 
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określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych 
ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w 
zakresie podobnym w do wnioskowanego w SIWZ. 
 
 

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia w OWU Ubezpieczyciela będą 
miały zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w 
niniejszej SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
 

Pytanie 4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia 
budynków nieużytkowanych, pustostanów, przeznaczonych do rozbiórki? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dn. 09-07-2018 r. 
 
 

Pytanie 5. Prosimy o informację czy budynki i ich instalacje oraz zabezpieczenia 
przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy wymagane przepisami prawa co jest 
każdorazowo potwierdzone pisemnymi protokołami 
Odpowiedź: DCO posiada zawartą umowę na wykonywanie konserwacji oraz napraw 
awaryjnych instalacji sygnalizacji pożaru (SAP) . 
Wykonawca zobowiązany jest w ramach obsługi serwisowej dokonywać prace 
konserwacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami (każdy element systemu musi 
być sprawdzony co najmniej jeden raz w roku). 
W/w prace konserwacyjne Wykonawca realizuje w każdym miesiącu a co kwartał 
przekazuje Zamawiającemu raport o stanie instalacji w postaci wydruków 
analogowych poszczególnych elementów i urządzeń systemu. 
 
 

Pytanie 6. Prosimy o podanie zabezpieczeń przeciw kradzieżowych oraz 
przeciwpożarowe dla każdego z budynków.  
Odpowiedź: Informacje o zabezpieczenia przeciwpożarowych oraz przeciw 
kradzieżowych zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ. 
 
 

Pytanie 7. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności za szkody „na 
uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich 
temperatur na jedno i wszystkie zdarzenia do kwoty 500 000 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

Pytanie 8. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w wyniku 
powodzi na 500 000,00 zł 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 



  Strona 3 z 4                     
              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 

 

Pytanie 9.  Dla szkód w wyniku zalania prosimy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w wysokości 250 000,00 zł lub innego odpowiedniego dla 
Zamawiającego.   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

Pytanie 10. Prosimy o zmniejszenie limitu na ubezpieczenie ryzyka przepięć do  
1 500 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 

Pytanie 11. Prosimy o zmniejszenie limitu na ubezpieczenie ryzyka dewastacji do  
30 000 zł.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

Pytanie 12. Prosimy o zmniejszenie limitu na ubezpieczenie ryzyka przetężenia do 
350 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 

Pytanie 13. Prosimy o zmniejszenie limitu na ubezpieczenie szkód elektrycznych do 
350 000 zł.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
 
Pytanie 14. W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac 

budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o rozszerzenie o zapis; 
„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z 
prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi 
pracami remontowo-budowlanymi pod warunkiem, że prace te: 
1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę; 
2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/ budowli, w którym są 
prowadzone; 
3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, 
których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 

Pytanie 15. Prosimy o informacje czy i jakie mienie zostało dotknięte powodzią od  
1997 roku i jakie były wysokości wypłat z tego tytułu w okresie ostatnich 20 lat 
Odpowiedź: Informacje o powodzi zgodnie  z zał. nr 7 do SIWZ. 
 
 

Pytanie 16. Prosimy o podanie wartości poszczególnych budynków wyłączonych z 
użytkowania  
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Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dn. 09-07-2018 r. 
 
 

Pytanie 17. W odniesieniu do klauzuli składowania prosimy o rozszerzenie o zapis: 
„w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 
również za mienie składowane bezpośrednio na podłodze pod warunkiem, że sposób 
składowania mienia bezpośrednio na podłodze był uzasadniony specyfiką lub 
właściwościami tego mienia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 

Pytanie 18. W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o rozszerzenie 
o zapis:„ Z odpowiedzialności wyłączone są szkody: 
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu 
wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę; 
2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach; 
3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 

Pytanie 19. Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a 
ustawy prawo zamówień publicznych, potwierdza 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. 
 
 
Pytanie 20. Uprzejmie prosimy o przeniesienie klauzuli automatycznego pokrycia do 
Klauzul fakultatywnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 
 

Marcin Pietryszyn 


