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Wrocław, 02.09.2014r. 
 

 
 
 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala 
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ  NR 129/2014/N/Kraków 

 
Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje 
odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 
 
 
Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości 
wprowadzenia klauzuli wypowiedzenia zgodnie z poniższą treścią:  
 
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY 
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 
pierwszego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę 
jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie: 
1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla 

jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego, 
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach: 

a. pierwszy okres rozliczeniowy: 
gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych 
odszkodowań z zawartych ubezpieczeń OC do składki zarobionej (składka 
przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) 
za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 50% - 
utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim 
roku ubezpieczenia. 

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany 
wyżej 50% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek 
prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel a w takiej sytuacji jest zobowiązany 
przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy 
pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w 
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kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca 
pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej 
propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku 
ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

 
Marcin Pietryszyn 
 


