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Wrocław, 14.11.2013
Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
ZMIANY DO SIWZ NR 233/24/10/2013/N/Szczytno
Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje
odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących
zmianach w SIWZ:
Pytanie 1: Prosimy o zastosowanie klauzuli wypowiedzenia umowy w treści:
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za
3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu polisowania, przy czym
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się
wyłącznie:
1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla
jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w przypadku:
gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z
poszczególnych rodzajów zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka
przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za
pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40% - utrzymanie stawek i
warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza
wskazany wyżej 40 % wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji
stawek prowadzonej w formie pisemnej. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany
przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy
pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w
kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca
pierwszego okresu ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w/w klauzuli. Niniejsza odpowiedź
modyfikuje treść SIWZ.
Pytanie 2. Proszę o zwiększenie franszyzy integralnej w AC do 500zł.
Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3. Proszę o wykreślenie z zapisów SIWZ zapisu dotyczącego NNW,, Ubezpieczeniem

objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u kierowcy
podczas ruchu pojazdu mechanicznego.”
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Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z
poniższym opisem

15.11.2013 na 19.11.2013 zgodnie z

I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w
nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej
treści. Kserokopie lub odpisy złożone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta
winna być napisana w języku polskim i winna mieć datę sporządzenia.
2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane.
3. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:
Przetarg - ubezpieczenie dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Nie otwierać przed 19.11.2013 r. godz. 13:15
4. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego –
wykonawcy.
II. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 19.11.2013 r., do godz. 13:00 na adres:
Supra Brokers Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10
2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15 Następnie odbędzie
się badanie i ocena ofert.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Marcin Foryś
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