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Wrocław, 09-03-2021 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia
Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR
293/2020/N/Milicz

Działając w imieniu i na rzecz Milickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 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:

Pakiet I i Pakiet II

Pytanie 1: Prosimy o zmianę treści klauzuli likwidatora wskazanej w szczegółowych
warunkach zamówienia na:
Klauzula likwidatora szkód
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wskazania likwidatora
dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy
Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych
teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób
kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu
email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie
Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.
Dla szkód osobowych wskazany zostanie koordynator obsługi szkód. Ubezpieczony będzie
mógł kontaktować się bez pośrednictwa infolinii i ogólnego adresu email.
Zamiast formy pisemnej proponujemy formę mailową.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy
SWZ.

Zmiany do SIWZ:
Zmianie ulega wykaz majątku zgłoszony do ubezpieczenia- aktualny rejestr majątku zostaje
dołączony do odpowiedzi jako załącznik nr 1 i zostanie on udostępniony Wykonawcom,
którzy złożyli wniosek o część poufną.
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Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Joanna Witczak
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