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Wrocław, 19.12.2014 r. 
 

 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą 

 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 307/2014/N/Nowe Miasto nad Pilicą 

 
Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Nowym Mieście nad Pilicą, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria 
brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez 
wykonawców: 
 
 
Pytanie 1 :  Prosimy o moŜliwość zmiany treści klauzuli funduszu: 
 
Jest: 
Klauzula funduszu prewencyjnego 
Ubezpieczyciel jednorazowo w ciągu trwania umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku 
przetargu, stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 15 % 
rocznej składki (z 12 miesięcy) zapłaconej z tytułu Ubezpieczenia zawartego w wyniku 
niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości 
przed zakończeniem okresu ubezpieczenia na zadania związane z ochroną zdrowia i Ŝycia 
ludzkiego. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego 
w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. 
Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki i kosztorys potwierdzający wydatki 
z tego funduszu. 
 
Wnioskujemy o zmianę treści na: 
Klauzula funduszu prewencyjnego 
Ubezpieczyciel jednorazowo w ciągu trwania umowy ubezpieczenia zawartej w wyniku 
przetargu, stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 10 % 
rocznej składki (z 12 miesięcy) zapłaconej z tytułu Ubezpieczenia zawartego w wyniku 
niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości 
przed zakończeniem okresu ubezpieczenia na zadania związane z ochroną zdrowia i Ŝycia 
ludzkiego. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego 
w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. 
Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki i kosztorys potwierdzający wydatki 
z tego funduszu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę klauzuli funduszu prewencyjnego 
w treści: 



  Strona 2 z 2                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 
 
                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10,  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:  0000155993,   

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230 
 

 

Klauzula funduszu prewencyjnego 
Ubezpieczyciel jednorazowo w ciągu trwania umowy Ubezpieczenia zawartej w wyniku 
przetargu, stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 12 % 
rocznej składki (z 12 miesięcy) zapłaconej z tytułu Ubezpieczenia zawartego w wyniku 
niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości 
przed zakończeniem okresu Ubezpieczenia na zadania związane z ochroną zdrowia i Ŝycia 
ludzkiego. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego 
w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczający 
przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki i kosztorys potwierdzający wydatki z tego 
funduszu. 
 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Marcin Foryś 
 


