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Wrocław, 09.07.2018 r. 
 

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

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJA ŚNIENIA 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/ informuje o następujących 
zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ: 
 
 
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: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka, strona 7 i 8 punkt 5. 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowe warunki zamówienia 
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1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 
 
Pytanie nr 3  
 Zakres ubezpieczenia: 
1. (pkt. 1) - "działanie człowieka, tj. m.in.." .- wnioskujemy o: 
a) wykreślenie z zakresu ochrony pkt. B) - wady produkcyjne oraz C) - przyczyn 
eksploatacyjnych 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
b) wyjaśnienie intencji Zamawiającego w kontekście pokrycia ryzyka graffiti/szkód 
estetycznych z kontekście wyłączenia opisanego w ust. 3 pkt 7 
Odpowiedź: Pkt 7 ust. 3 zostaje wykreślony i szkody z ryzyka graffiti/szkód 
estetycznych mają być objęte ochroną ubezpieczeniową. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
c) zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej dla szkód w sprzęcie o jednostkowej wartości 
powyżej 100.000,00 PLN:  
- kwotowej na  "... nie mniej niż 1.000,00 PLN" dla szkód w sprzęcie o jednostkowej 
wartości powyżej 100.000,00 PLN  - w celu ujednolicenia z franszyzą podaną dla całego 
zakresu all risks 
- podniesienia procentowej do: "10% wysokości szkody..." 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w 
wysokości 10% nie mniej niż 1 000 zł dla sprzętu medycznego oraz sprzętu 
elektronicznego o wartości jednostkowej powyżej 100.000,00 zł zgłoszonego w zakresie 
all risk. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
2. (pkt. 9) - "działanie śniegu..".- wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 
w wysokości 500.000,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
3. (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 potwierdza powyższe. 

(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 potwierdza powyższe. 
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*) 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 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu 
jedynie wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - 5% wysokości szkody, 
nie mniej niż 500,00 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  
 
Pytanie nr 4  
Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia 
a) klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów 
komórkowych) - prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w kontekście 
zastosowania przedmiotowej klauzuli - czy w przedmiocie ubezpieczenia znajduje się sprzęt 
przenośny/telefony komórkowe? Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie jego rodzaju i 
wartości 
Odpowiedź: Zapis zostaje wykreślony z SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

b) wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli nr 126 - urządzenia do jądrowego 
rezonansu magnetycznego o zapis: "Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest 
przestrzeganie zaleceń producenta/dostawcy  sprzętu w zakresie jego eksploatacji" 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

c) Z uwagi na ujęcie w ramach przedmiotu ubezpieczenia (w ramach grupy VIII) również 
sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) o wysokich wartościach jednostkowych, 
wnioskujemy o : 

- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10%  wysokości szkody, nie mniej niż  1.000,00 
PLN  dla sprzętu elektronicznego o wartości jednostkowej powyżej 100.000,00 PLN  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 pkt. c). 
 
-wskazanie miejsca ubezpieczenia (w tym również oznaczenie budynku  - zgodnie z listą w 
zakładce nieruchomości) dla sprzętu o jednostkowych wartościach przekraczających 1 mln 
PLN  
Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości na dzień dzisiejszy podania bardziej 
szczegółowych danych niż podane w SIWZ oraz załącznikach. 
 
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. 
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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. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

c) ryzyko kradzieży zwykłej - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% 
wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowe warunki zamówienia 

 
 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE 

WSZYSTKICH RYZYK 
Pytanie nr 6 
Zakres ubezpieczenia -  Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka wandalizmu zakres 
ochrony nie obejmuje szkód o charakterze estetycznym. 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. 
 
Pytanie nr 7 
Dodatkowe rozszerzenia zakresu odpowiedzialności - wnioskujemy o: 
1) Zastosowanie klauzul 120, 121/1, 126 (z uwzględnieniem zmiany wnioskowanej w 
ramach pytania 4b) oraz 135, z jednoczesnym wykreśleniem kl wskazanych w pkt. 2, 3, 4, 5. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
2) klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów 
komórkowych) - prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w kontekście 
zastosowania przedmiotowej klauzuli - czy w przedmiocie ubezpieczenia znajduje się sprzęt 
przenośny/telefony komórkowe? Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie jego rodzaju i 
wartości 
Odpowiedź: Zapis zostaje wykreślony z SIWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
3)  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 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

KLAUZULE DODATKOWE 
Pytanie nr 8 
a) klauzula wartości mienia (nr 9) - wnioskujemy o: 
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- zmianę zapisu: " ... odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej 
wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj do wartości księgowej brutto i/lub 
odtworzeniowej  uszkodzonego mienia wraz z kosztami..." 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
- 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: 
-  wskazanie terminu (data) do przesłana zgłoszenia aktualizującego - proponujemy do dnia 
31.08.2018r; 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
- korektę zapisu (w zakresie określenia daty) "Ochrona ubezpieczeniowa dla ww. mienia 
rozpoczyna się od 08.07.2018r." 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis na: ""Ochrona ubezpieczeniowa dla ww. mienia 
rozpoczyna się od dnia początku okresu ubezpieczenia, który jest tożsamy z dniem 
zawarcia umowy generalnej". Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
c) klauzula przeniesienia mienia (nr 23) - wnioskujemy o wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności w ramach przedmiotowej klauzuli. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
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. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 

Marcin Pietryszyn 
 


