Jastrzębie-Zdrój, 17.03.2014r.
DZP/38/382-63/13

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju”- DZP/38/382-15/2013.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 17-03-2014 R.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co
następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie 1
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu dot. płatności składki
Z:
Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci 6 równych rat
Na:
Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci 4 równych rat, płatnych co dwa miesiące.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW
Prosimy o zdefiniowanie wartości ewidencyjnej określonej dla:
1) mienia niskocennego (czy wartość ta odpowiada cenie nabycia tego mienia?)
2) inwestycji w toku (czy wartość ta odpowiada wartości odtworzeniowej, rzeczywistej, księgowej brutto?)
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 zmienia SIWZ w następujący sposób: zastępuje zapis „wartość
ewidencyjna” zapisem „wartość księgowa brutto” w załączniku nr 5 , strona 25 SIWZ.
Pytanie 3
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę Franszyza redukcyjna / udziału własnego:
Na:
- dla szkód w sprzęcie elektronicznym i medycznym w wysokości 1.500,00 zł,
- dla szkód w pozostałym mieniu 1 000zł
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że mienie jest ubezpieczone na
ryzykach nazwanych.
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Pytanie 4
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę definicji POWODZI
NA:
Za powódź uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub
stojących; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na
terenach górskich i falistych.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu na następujący:
Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody spowodowane przez uderzenie pioruna, huragan i grad w
przedmiotach zamontowanych na stałe na zewnątrz budynku, stanowiących jego integralną część.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności Klauzula automatycznego ubezpieczenia
nowego mienia
Na:
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli
mienia ograniczona jest do wysokości 10% wartości łącznej sumy ubezpieczenia i nie więcej niż 10 000 000zł.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7
Czy wyrażają Państwo zgodę na wykreślenie zapisu Klauzuli pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę franszyzy redukcyjnej w Klauzuli niezachowania parametrów prądu
elektrycznego
Na:
Franszyza redukcyjna 5% wartości szkody nie mniej niż 2 000zł
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę limitu odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjnej w klauzuli szkód
mechanicznych
na:
Limit odpowiedzialności : 20 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Limit nie dotyczy szkód, które zgodnie z OWU nie są limitowane.
Franszyza redukcyjna dla przedmiotowej klauzuli: 5% wartości szkody nie mniej niż 2 000zł
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 10
Dodatkowo w zakresie ubezpieczenia szkód mechanicznych oraz niezachowania parametrów prądu
elektrycznego prosimy o:

1. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,
2. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący
system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga
stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i
wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu
3. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do
endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami:
- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania
urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód
endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania
dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.
4. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do
jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej
konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że mienie jest ubezpieczone na
ryzykach nazwanych. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki
ubezpieczenia wykonawcy.
Pytanie 11.
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu Klauzula przewłaszczenia mienia
Na:
Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunkach
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, że:
1) W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę
przedmiotu ubezpieczenia.
2) W przypadku przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z Ubezpieczonego (kredytobiorcy) na bank
na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie
wymaga zgody UBEZPIECZYCIELA. W razie powrotnego przeniesienia własności przedmiotu
ubezpieczenia z banku na Ubezpieczonego (kredytobiorcę), przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia
również nie będzie wymagało zgody UBEZPIECZYCIELA. Zbywca lub nabywca przedmiotu
ubezpieczenia, w ciągu 7 dni od dnia zbycia / nabycia przedmiotu ubezpieczenia zobowiązany jest
zawiadomić UBEZPIECZYCIELA o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do
UBEZPIECZYCIELA kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt. UBEZPIECZYCIEL potwierdza na
piśmie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
3) Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w ust. 2 wymaga zgody
UBEZPIECZYCIELA.
4) W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także
obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą UBEZPIECZYCIELA umówiły się inaczej.
Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki
przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
5) Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia,
ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
6) Postanowień powyższych nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać
wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku.
7) Ust. 2 ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia, którego niniejsza klauzula
dotyczy, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miejscu wskazanym w
umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w
SIWZ mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy. Zwracamy również uwagę,
że klauzula przewłaszczenia mienia podana w SIWZ ( załącznik nr 5.) dotyczy jedynie przewłaszczenia na
zabezpieczenie składników majątkowych – nie reguluje innych przypadków.

Pytanie 12
Czy wyrażają Państwo zgodę na wykreślenie zapisu Klauzuli braku części zamiennych lub zmianę limitu
odpowiedzialności na 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w
SIWZ mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy.
Pytanie 13
Czy wyrażają Państwo zgodę na wyłączenie spod działania „klauzuli warunków i taryf” limitów
odpowiedzialności (prosimy o wykreślenie frazy „lub limitów odpowiedzialności”)
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 14
Czy wyrażają Państwo zgodę na wykreślenie zapisu Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 15
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę Klauzuli zgłaszania szkód
Na:
Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 16
Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot ubezpieczenia obejmuje wyłącznie budynki i budowle użytkowane.
W przeciwnym przypadku:
Czy wyrażają Państwo zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków i budowli nieużytkowanych
i/lub wyłączonych z eksploatacji. W takim przypadku prosimy o skorygowanie wskazanej sumy ubezpieczenia
budynków i budowli, uwzględniając powyższe wyłączenie.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że przedmiot ubezpieczenia obejmuje jedynie użytkowane budynki i budowle.
Pytanie 17
Prosimy o wskazanie jakie inwestycje w toku Zamawiający wskazuje jako przedmiot ubezpieczenia. W
przypadku gdy:
1) są to nakłady inwestycyjne - prosimy o wskazanie czy są ponoszone we własne czy obce środki trwałe,
2) są to roboty budowlane, prosimy o:
a) informacje czy na roboty te wymagane jest pozwolenie na budowę,
b) potwierdzenie, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli
lub konstrukcji dachu,
c) wykaz i krótki opis inwestycji realizowanych/planowanych do realizacji w okresie ubezpieczenia
wraz z wartością tych inwestycji, objętych ochroną w ramach deklarowanej dla inwestycji w toku
sumy ubezpieczenia
Ponadto prosimy o wskazanie:
a) jakiej wartości odpowiada wskazana wartość ewidencyjna tych nakładów,
b) w przypadku nakładów we własne środki trwałe, prosimy o:
− wyjaśnienie przyczyn, w związku z którymi nie powiększyły wartości środków trwałych, na które
zostały poniesione (a tym samym nie zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia danego środka
trwałego),

−

o określenie sumy ubezpieczenia na sumy stałe oraz jednoczesne włączenie niniejszej sumy do sumy
ubezpieczenia budynków i/lub budowli i wyłączenie z inwestycji w toku.

Odpowiedź:
Jako inwestycje w toku Zamawiający wskazuje jako przedmiot ubezpieczenia roboty budowlane,
- realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,
- wykaz i krótki opis inwestycji realizowanych/planowanych do realizacji w okresie ubezpieczenia wraz z
wartością tych inwestycji, objętych ochroną w ramach deklarowanej dla inwestycji w toku sumy ubezpieczenia
Jak wskazano to w odpowiedzi na pytanie 2 wskazana wartość ewidencyjna tych nakładów odpowiada wartości
księgowej brutto.
Inwestycje te nie powiększyły wartości środków trwałych, na które zostały poniesione (a tym samym nie zostały
uwzględnione w sumie ubezpieczenia danego środka trwałego), ponieważ są w toku.
Zapisy w tym względzie pozostają bez zmian.
Opis inwestycji:
„Termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul.
Krasickiego 21”.
-wymiana wszystkich okien w budynkach głównych bloków łóżkowych
-skucie starej elewacji , docieplenie wełną mineralną , położenie tynku akrylowego
-docieplenia poddasza wełną mineralną oraz wymiana pokrycia dachowego,
-wymiana kompletnej instalacji wraz z grzejnikami i regulacja,
-wykonanie instalacji solarnej zasilającej budynek w ciepła wodę użytkową
Nie wymaga pozwolenia na budowę.
„ Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni WSS Nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju„
Zakres inwestycji obejmuje piwnice, parter i pierwsze piętro części lewej Bloku Zabiegowego
Piwnice- adaptacja pomieszczeń- stworzenie szatni personelu, pomieszczeń technicznych, magazynów,
Parter- przebudowa i rozbudowa ( poprzez adaptację przyległych pomieszczeń) Oddziału Anestezjologii i
Intensywnej Terapii, stworzenie oddziału o prawidłowej strukturze w stosunku do liczby łóżek Szpitala,
funkcjonalnie spełniającego wszystkie wymagania..
W zakres inwestycji wchodzą roboty budowlane, wykonanie nowej instalacji: centralnego ogrzewania i ciepła
technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych, wodno kanalizacyjnych, elektrycznych,
słaboprądowych, gazów medycznych, wentylacji, wyposażenie pomieszczeń w aparaturę, urządzenia medyczne,
pozostały sprzęt .
Pierwsze piętro- przebudowa i rozbudowa (poprzez adaptację przyległych pomieszczeń) Centralnej
Sterylizatorni . W ramach zadania wykonane zostaną prace budowlane przystosowujące dział do nowych
standardów. Zadanie obejmuje również wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej,
elektrycznej, słaboprądowej, wentylacji. Wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt, meble medyczne oraz
zabudowę myjni przelotowej do dezynfekcji wózków transportowych i kontenerów
W/w przebudowa wymaga pozwolenie na budowę.
Pytanie 18. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU I
WANDALIZMU
Czy wyrażają Państwo zgodę na doprecyzowanie definicji rabunku o zapis:
rabunek - uważa się zabór ubezpieczonego mienia w celu przewłaszczenia, dokonany:
a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych bądź
groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia,
b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia
przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do
przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je
otworzył kluczami zrabowanymi.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w
SIWZ mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy.

Pytanie 19
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu Klauzula przewłaszczenia mienia
Na:
Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunkach
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, że:
1) W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę
przedmiotu ubezpieczenia.
2) W przypadku przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z Ubezpieczonego (kredytobiorcy) na bank
na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie
wymaga zgody UBEZPIECZYCIEL. W razie powrotnego przeniesienia własności przedmiotu
ubezpieczenia z banku na Ubezpieczonego (kredytobiorcę), przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia
również nie będzie wymagało zgody UBEZPIECZYCIEL. Zbywca lub nabywca przedmiotu ubezpieczenia,
w ciągu 7 dni* od dnia zbycia / nabycia przedmiotu ubezpieczenia zobowiązany jest zawiadomić
UBEZPIECZYCIEL o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do
UBEZPIECZYCIEL kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt. UBEZPIECZYCIEL potwierdza na
piśmie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
3) Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w ust. 2 wymaga zgody
UBEZPIECZYCIEL.
4) W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także
obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą UBEZPIECZYCIEL umówiły się inaczej.
Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki
przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
5) Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia,
ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
6) Postanowień powyższych nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie
powstały lub mogą
powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku.
7) Ust. 2 ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia, którego niniejsza klauzula
dotyczy, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miejscu wskazanym w
umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w
SIWZ mają zastosowanie OWU wykonawcy. Zwracamy również uwagę, że klauzula przewłaszczenia mienia
podana w SIWZ ( załącznik nr 5.) dotyczy jedynie przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych
– nie reguluje innych przypadków.
Pytanie 20.
Czy wyrażają Państwo zgodę na wykreślenie zapisu Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 21
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę brzmienia klauzuli lokalizacji:
Na:
Klauzula lokalizacji
Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy objęte są wszystkie lokalizacje na terenie Polski, gdzie
znajduje się ubezpieczone mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą
lub w pieczy oraz wszystkie miejsca, gdzie Ubezpieczony prowadzi działalność w tym również lokalizacje na
terenie RP, w których użytkowanie ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że:
1) adresy tych lokalizacji zostaną podane do wiadomości ubezpieczyciela w ciągu 60 dni od momentu
przyjęcia ich do użytku,
2) każde takie miejsce ubezpieczenia, posiada co najmniej minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,
jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi, a w odniesieniu do nowych miejsc
ubezpieczenia – zabezpieczenia spełniające wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia,
3) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do pojedynczej takiej lokalizacji
wynosi:50.000,00 zł.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w
SIWZ mają zastosowanie OWU wykonawcy.
Pytanie 22
Czy wyrażają Państwo zgodę na wyłączenie spod działania „klauzuli warunków i taryf” limitów
odpowiedzialności (prosimy o wykreślenie frazy „lub limitów odpowiedzialności”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w
SIWZ mają zastosowanie OWU wykonawcy.
Pytanie 23
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę Klauzuli zgłaszania szkód
Na:
Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 24 INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM – załącznik nr 6 do SIWZ
Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe; monitoring – prosimy o wskazanie gdzie kierowany jest sygnał/obraz i kto
jest odbiorcą sygnału z instalacji i/lub obrazu z monitoringu (dotyczy zarówno instalacji antywłamaniowych, jak
i przeciwpożarowych).
Odpowiedź:
Sygnał z instalacji alarmowej przeciwpożarowej – kierowany jest do dyspozytorni w szpitalu
Sygnał z instalacji alarmowej antywłamaniowej– dźwięk nadawany przez syreny alarmowe znajdujące się na
zewnątrz budynku i jednocześnie powiadamiana jest firma ochroniarska ( zewnętrzna).
Obraz z monitoringu na korytarzach jest kierowany na monitor do punktu informacji, który jest czynny
całodobowo.
Oprócz tego sygnał jest nagrywany na dysk twardy w systemie ciągłym.
Pytanie 25.
W odniesieniu do informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w postaci zamków/kłódek w
drzwiach – wobec wskazania braku zabezpieczenia dwoma zamkami/kłódkami wielozastawkowymi drzwi –
prosimy o wskazanie rodzaju zamknięć w drzwiach.
Odpowiedź:
Szpital prowadzi działalność całodobową więc część drzwi nie jest zamykana na zamki.
Sale chorych nie są zamykane na zamki.
W pomieszczeniach administracyjnych – drzwi pełne zamykana na jeden zamek wielozastawkowy.
Wejście główne do szpitala drzwi oszklone ( folia – oszklenie bezpieczne) – są zamykane na jeden zamek.
Pytanie 26 UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu Zakresu ubezpieczenia
Na:
na bazie wszystkich ryzyk, minimum niżej wymienione ryzyka:
Wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub
zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny z włączeniem ryzyka
kradzieży z włamaniem i rabunku, oraz działania człowieka, ognia, wody, wiatru, huraganu, gradu, mrozu,
śniegu, deszcz, wilgoci pary wodnej itp., spadku lub wzrostu napięcia w sieci instalacji elektrycznej, wad
produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, które ujawniły się dopiero po okresie
gwarancji, szkód przepięciowych i pochodnych w związku z uderzeniem pioruna, poniesione koszty związane z
akcja ratowniczą, uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, zabezpieczeniem przed szkodą.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w
SIWZ mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy.
Pytanie 27
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu dot. udziału własnego
Na:
Udział własny:
W odniesieniu do sprzętu elektronicznego – 10% wartości szkody nie mniej niż 300zł
W odniesieniu do kosztu odtworzenia danych i oprogramowania – 5% wartości szkody nie mniej niż 2 000zł
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 28
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu Klauzuli wartości księgowej brutto
Na:
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez
UBEZPIECZYCIEL do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.
Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu
wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 7 lat, licząc
od daty jego produkcji.
Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte
w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia
dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 10% wartości odtworzeniowej nowej,
to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, o której
mowa w § 6 ust. 5 ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w
SIWZ mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy.
Pytanie 29.
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu Klauzuli przewłaszczenia mienia
Na:
Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunkach
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, że:
1)
W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na
nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
2) W przypadku przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia z Ubezpieczonego (kredytobiorcy) na bank
na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie
wymaga zgody UBEZPIECZYCIEL. W razie powrotnego przeniesienia własności przedmiotu
ubezpieczenia z banku na Ubezpieczonego (kredytobiorcę), przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia
również nie będzie wymagało zgody UBEZPIECZYCIEL. Zbywca lub nabywca przedmiotu
ubezpieczenia, w ciągu 7 dni* od dnia zbycia / nabycia przedmiotu ubezpieczenia zobowiązany jest
zawiadomić UBEZPIECZYCIEL o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do
UBEZPIECZYCIEL kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt. UBEZPIECZYCIEL potwierdza na
piśmie przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
3) Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w ust. 2 wymaga zgody
UBEZPIECZYCIEL.
4)
W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą
także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą UBEZPIECZYCIEL umówiły się
inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki
przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

5)
6)
7)

Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia,
ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
Postanowień powyższych nie stosuje się przy przenoszeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą
powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku.
Ust. 2 ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot ubezpieczenia, którego niniejsza klauzula
dotyczy, pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal użytkowany jest w miejscu wskazanym w
umowie ubezpieczenia oraz przeznaczenie tego przedmiotu ubezpieczenia nie zmieniło się

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w
SIWZ mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy. Zwracamy również uwagę,
że klauzula przewłaszczenia mienia podana w SIWZ ( załącznik nr 5.) dotyczy jedynie przewłaszczenia na
zabezpieczenie składników majątkowych – nie reguluje innych przypadków.
Pytanie 30
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu Klauzuli zgłaszania szkód
Na:
Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 31
Czy wyrażają Państwo zgodę na wykreślenie zapisów klauzul: BRAKU CZEŚCI ZAMIENNYCH, odkupienia
urządzeń, WYNAGRODZENIE EKSPERTA, rozliczenia składki, zabezpieczeń przeciwpożarowych /
przeciwkradzieżowych, tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu, warunków i
taryf
Ponadto prosimy o przedstawienie wykazu wnioskowanego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Wykaz sprzętu został podany w pkt. 3 w załączniku nr 5:
L Typ urządzenia
p.
WŁASNOŚĆ – W.SZ.S NR 2 J-BIE
1 Serwer ES Primergy Rx300ss
2 Serwer FUJITSU SIEMENS (RTG)

Wartość(zł)
początkowa

Rok produkcji

23.918,10
42.879,82
66.797,92

2010
2010

RAZEM :
Pytanie 32. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. Dobrowolne ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie
udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
w związku z wykonywaniem działalności leczniczej.
W odniesieniu do OC z tytułu prowadzenia apteki wewnątrzszpitalnej, czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę
zapisu na poniższy:
Klauzula rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością
apteki szpitalnej lub zakładowej.
Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone
osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną Lub zakładową.
Poza wyłączeniami określonymi w OWU Wykonawca nie odpowiada ponadto za szkody:
a. powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP,
b. powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków
psychotropowych, narkotyków,

c.
d.
e.
f.

powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia,
powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką lub innym
dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania,
g. wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia
leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu,
zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez
obowiązujące przepisy , jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał
wpływ na powstanie szkody,
h. polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu
kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z
jego używaniem,
i. wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości,
j. spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego,
k. powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków,
zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu.”.
Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w
SIWZ mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy.
Pytanie 33
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę
Z:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku wypadku ubezpieczeniowego mającego
miejsce w okresie ubezpieczenia, niezależnie od czasu zgłoszenia roszczeń, jednak w terminie ustawowo
określonym.
Na:
Warunkiem odpowiedzialności jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia (niezależnie
od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem
terminu przedawnienia.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.4 zmienia treść SIWZ w pkt 4B strona 44 SIWZ załącznika nr 5
który zmienia zapis z:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku wypadku ubezpieczeniowego mającego
miejsce w okresie ubezpieczenia, niezależnie od czasu zgłoszenia roszczeń, jednak w terminie ustawowo
określonym.
Na:
Warunkiem odpowiedzialności jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia (niezależnie
od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem
terminu przedawnienia
Pytanie 34
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę udziału własnego na: 500zł dla szkód rzeczowych
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w tym ubezpieczeniu jest franszyza
integralna w wysokości 200 zł.
Pytanie 35. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital
działalności i z tytułu posiadanego mienia.
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu
Z:
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem
przez Zamawiającego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest
wykorzystywane w takiej działalności, będące następstwem czynu niedozwolonego w granicach
odpowiedzialności ustawowej (OC delikt) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC
kontrakt)
Na:
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem
przez Zamawiającego działalności pozamedycznej lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w
takiej działalności, będące następstwem czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC
delikt) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt)
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z zapisem w punkcie 4C:
„Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód osobowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
objętych zakresem obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego.”
Oznacza to, że zakres ochrony tego ubezpieczenia nie obejmuje zakresu ubezpieczenia obowiązkowego OC
podmiotu leczniczego ( punkt 4A) i dobrowolnego OC podmiotu leczniczego ( punkt 4B).
Pytanie 36.
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu
Z:
szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych oraz szkody w mieniu osób trzecich przebywających na terenie Zamawiającego. Podlimit w
ramach sumy gwarancyjnej 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
na:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie
leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta
w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych
zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na
przechowanie.
Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie
kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z
udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z
prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu. Limit odpowiedzialności: 50.000zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w
SIWZ mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy.
Pytanie 37
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu
Z:
szkody osób trzecich powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w ramach sumy gwarancyjnej,
Na:
szkody osób trzecich powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w ramach sumy gwarancyjnej, pod warunkiem właściwej i
udokumentowanej konserwacji w/wym. urządzeń.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w
SIWZ mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy.
Pytanie 38.
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę zapisu
Z:
szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, ani osobami świadczącymi pracę na
podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w ramach
stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności wolontariusze, studenci i uczniowie odbywający
praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu,
na:
szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, ani osobami świadczącymi pracę na
podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w ramach
stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności wolontariusze, studenci i uczniowie odbywający
praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu,
z zastrzeżeniem, iż:
Jako pracowników rozumiemy osobę fizyczną zatrudnioną przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z
wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za
pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył
wykonywanie pracy.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zakresie nie uregulowanym w
SIWZ mają zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy.
Pytanie 39
Prosimy o potwierdzenie, iż Szpital wytwarza i dostarcza posiłki dla podmiotów zewnętrznych wyłącznie dla
pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju ul. Kościuszki 14.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż na dzień dzisiejszy Szpital wytwarza i dostarcza posiłki dla podmiotów
zewnętrznych w tym dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
ul. Kościuszki 14.

Pytanie 40
Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę udziału własnego na: 500zł dla szkód rzeczowych
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w tym ubezpieczeniu jest franszyza
integralna w wysokości 200 zł.
Pytanie 41.
Prosimy o wskazanie:
- Wartości obrotu wykonane za rok 2013 z tyt. działalności pozamedycznej
- Wartości obrotu w planowanych na rok 2014 z tyt. działalności pozamedycznej
Odpowiedź:
- Wartości obrotu wykonane za rok 2013 z tyt. działalności pozamedycznej wyniosła: 2 202 665,34 PLN
- Wartości obrotu w planowanych na rok 2014 z tyt. działalności pozamedycznej: 2 160 000,00 PLN
Pytanie 42.
Ponadto w odniesieniu do Załącznika nr 9 – UMOWA, zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie w całości §5.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 43
Ponadto z uwagi na szeroki zakres wnioskowanych zmian prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do
dnia 19.03.2014r.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
Rozdział XIV Forma składania ofert pkt 1, 2, 3, otrzymuje następujące brzmienie:
1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście w zaklejonej, nienaruszonej kopercie
/opakowaniu/ oznakowanej w następujący sposób:
„Oferta na
: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”
NIE OTWIERAĆ przed 19.03.2014 r. godz. 11:00, znak sprawy:
DZP/38/382-4/14
Uwaga!: Koperta powinna być oznaczona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie!
2. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSzS Nr 2, pokój Nr A1 na I piętrze do dnia
19.03.2014 r. do godz. 10:30 (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:35 do 15:00).
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.03.2014r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej Nr
A 21 pierwsze piętro.
W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, zmienia treść
ogłoszenia.
Nowy termin składania ofert: 19.03.2014 r. godz. 10.30.
Nowy termin otwarcia ofert: 19.03.2014 r. godz. 11.00.
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ w załączniku nr 6, pkt. 2 i 3.
Poprawioną treść SIWZ z dnia 17.03-2014 r załącza się do niniejszego pisma.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

