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Wrocław, 08.12.2020 r. 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej  w Przeworsku 

 

 

KOREKTA DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

DO SIWZ  NR 266/2020/N/Przeworsk 

 

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

Przeworsku, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra 

Brokers S.A. koryguje odpowiedź na pytania 26  z dnia 07.12.2020 r. do SIWZ zadane przez 

wykonawcę: 

 

26. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w 

zakresie definicji Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu i wprowadzenia poniższych 

zapisów: 

„Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę, 

zniszczenie, lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku pożaru, 

wybuchu, uderzenia pojazdu lub upadku statku powietrznego, spowodowane w 

następstwie aktów terroryzmu oraz akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, 

będącymi bezpośrednim następstwem aktu terroryzmu. 

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu 

wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, 

transportu publicznego, podmiotów administracji publicznej zarówno rządowej jak i 

samorządowej itp. dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, 

religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Franszyza redukcyjna 2.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.” 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Zmiana odpowiedzi  

z: 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Na : 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą treść oraz na wprowadzenie 

franszyza redukcyjnej w wysokości  2 000,00 PLN w każdej szkodzie. Niniejsza odpowiedź 

modyfikuje zapisy SIWZ. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Anna Wika  

 


