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Wrocław, 09.04.2014 
 

 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę kompleksowego ubezpieczenia 
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w 
Krakowie 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 73/2014/N/Kraków 

 
Działając w imieniu i na rzecz Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w 
Krakowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers 
Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 
 
 
Pytanie: 

W związku z wprowadzoną polisą nadwyżkową do ubezpieczenia- dot. OC, prosimy o 
dokonanie zmian, tj. usunięcie  z pkt.2  zapisu „ z włączeniem ubezpieczenia 
nadwyżkowego”  w zamian za zmienioną sumę gwarancyjną dot. obowiązkowego 
ubezpieczenia OC 

JEST: 

 „Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
medycznej innej niż objęta obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą z włączeniem ubezpieczenia nadwyżkowego” 

NA: 

„Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
medycznej innej niż objęta obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą”  

JEST: suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia 500.000,00 euro, limit na jedno zdarzenie 
100.000,00 euro w obowiązkowym ubezpieczeniu OC podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą 

NA:  suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia 500.000,00 euro, limit na jedno zdarzenie 
150.000,00 euro w obowiązkowym ubezpieczeniu OC podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie: 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi/wyjaśnień dotyczących SIWZ. Pytania dotyczą Pakietu II . 
1. Prosimy o akceptację następującego zapisu Assistance: „ Ochroną ubezpieczenia 
Assistance objęte są pojazdy osobowe , dostawcze i ciężarowe o ładowności do 3,5 t DMC 
zarejestrowane w RP  i ubezpieczone  w zakresie auto casco, których okres eksploatacji nie 
przekracza 10 lat.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
Zmiany do SIWZ: 
 
1) Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 14.04.2014 r. na dzień 15.04.2014 r. 
według poniższych zmian: 
 
 
PO ZMIANIE: 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

3.Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 
 

Przetarg - ubezpieczenie dla Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w 
Krakowie  

Nie otwierać przed 15.04.2014 r. godz. 11:40 

VI. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 15.04.2014 r., do godz. 11:30 na adres: 
 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krak owie 
al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków 

 
2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11:40.Następnie odbędzie 
się badanie i ocena ofert. 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Marcin Pietryszyn 


