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Wrocław, 30.11.2020 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Bychawie 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 246/2020/N/Bychawa 

 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Bychawie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers 

S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców: 

 
1. Proszę o potwierdzenie, że czynniki chłodzące w urządzeniach do jądrowego rezonansu 

magnetycznego, takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i 

nie będą podlegać odszkodowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 

Korekta Dot. odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 26.11.2020r:  

 

Proszę o informację czy zgodnie z propozycją włączenia Klauzuli fakultatywnej funduszu 

prewencyjnego nr 137. odpowiedź jest twierdząca? Czy wskazana klauzula została włączona 

do SIWZ ? Jak jest punktowana ? Proszę o potwierdzenie jej treści oraz limitu 20 000 zł 

Jeśli tak, proszę o modyfikację formularza ofert . 

 

 

„137. Zwracamy się z propozycją o modyfikację SIWZ poprzez wstawienie do pakietów: I,II 

w statusie klauzuli fakultatywnej: klauzuli funduszu prewencyjnego w poniższej treści: 

Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu 

prewencyjnego Ubezpieczyciela w kwocie 20.000,00 PLN /słownie PLN: …………./ dla 

…………. w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te 

zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu 

lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie 

zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w 

związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o 

uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy 

prewencyjnej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w pakietach I oraz 

II. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SIWZ.  Zmianie ulega formularz 

ofertowy. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Marek Stańko 


