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Wrocław, 26.03.2021 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego
im. Józefa Dietla w Krakowie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 279/2020N/KRAKÓW
Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie, 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:
1. W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 1, tj. ubezpieczenie mienia od ognia i
innych żywiołów, ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji i
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – prosimy o
zgodę:
- na włączenie „klauzuli chorób zakaźnych” w brzmieniu „Klauzula wyłączenia
chorób zakaźnych”
1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej
umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są
objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób z
zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w
ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy
ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może
zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na
inny organizm, w przypadku gdy:
1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny
organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi
przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na
dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między
organizmami, oraz
3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla
zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem
szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z
rzeczy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.
_________________________________________________________________________________________
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

Strona 2 z 2

SUPRA BROKERS

®
F178 Dokument chroniony prawem autorskim
© Supra Brokers S.A.

_____________________________________________________________________________

2. Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie
terminu składania ofert na dzień 01.04.2021 r., w celu umożliwienia wykonawcy
zapoznania się z treścią wyjaśnień i dostarczenia oferty
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SIWZ.

ZMIANY DO SIWZ

I.

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1.

Oferty należy składać do dnia 01.04.2021 r., do godz. 13:00 na adres:

54-118
2.

Supra Brokers S.A.
Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III

Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Zalewska

_________________________________________________________________________________________
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

