Jastrzębie-Zdrój, dnia 23.02.2016r.
BZP/38/382-6/16
Do wszystkich wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie
przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności
cywilnej (BZP/38/382-6/16).

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ oraz ZMIANATREŚCI SIWZ Z DNIA 23.02.2016 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1,4,4 a ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1
W treści klauzul fakultatywnych znajduje się klauzula opóźnienia w płatności składki lub
pierwszej raty, we wzorze oferty brak tej klauzuli. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w/w kaluzula zostaje uwzględniona w warunkach obligatoryjnych i
stanowi nr 36 w wykazie klauzul obligatoryjnych ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
klauzulę nr 22 w wykazie klauzul obligatoryjnych ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz
kaluzlę nr 5 w wykazie klauzul obligatoryjnych ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego oraz OC
działalności pozaleczniczej.
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp
zmienia treść Załącznika nr 5 do SIWZ ”Klauzulę opóźnienia w płatności składki lub pierwszej
raty” w Zadaniu (części)1 oraz w Zadaniu (części)2 i Zadaniu ( części 3).
z zapisu:
Ad.1” Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie
składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy
ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel
wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty
wyznaczając co najmniej 7-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku,
gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może na piśmie
rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje
roszczenie o zapłatę składki za okres przez który ponosił odpowiedzialność.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk”
Na zapis:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie
składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy
ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel
wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty
wyznaczając co najmniej 7-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku,
gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może na piśmie
rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje
roszczenie o zapłatę składki za okres przez który ponosił odpowiedzialność.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
od
wszystkich
ryzyk”KLAUZULA
MA
ZASTOSOWANIE
W
WARUNKACH
OBLIGATORYJNYCH”
z zapisu:
Ad2.

” Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie
składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy
ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel
wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty
wyznaczając co najmniej 7-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku,
gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może na piśmie
rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje
roszczenie o zapłatę składki za okres przez który ponosił odpowiedzialność.
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i
posiadanym mieniem”
Na zapis:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie
składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy
ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel
wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty
wyznaczając co najmniej 7-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku,
gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może na piśmie
rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje
roszczenie o zapłatę składki za okres przez który ponosił odpowiedzialność.
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i
posiadanym
mieniem
KLAUZULA
MA
ZASTOSOWANIE
W
WARUNKACH
OBLIGATORYJNYCH”
Z zapisu:
Ad.3 „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie
składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy
ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel
wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty
wyznaczając co najmniej 7-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku,
gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może na piśmie
rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje
roszczenie o zapłatę składki za okres przez który ponosił odpowiedzialność.
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i
posiadanym mieniem”
Na zapis:
„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie
składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy
ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel
wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty
wyznaczając co najmniej 7-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku,
gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może na piśmie
rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje
roszczenie o zapłatę składki za okres przez który ponosił odpowiedzialność.
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i
posiadanym mieniem - KLAUZULA MA ZASTOSOWANIE W WARUNKACH
OBLIGATORYJNYCH”
PYTANIE 2
Prosimy o podział sum ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje (może być procentowy).
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, ze podział sum ubezpieczenia na lokalizacje wynosi ok. 93% dla
lokalizacji głównej przy. Al. Jana Pawła II 7, a ok. 7% sumy ubezpieczenia przypada na
lokalizację przy ul. Krasickiego 21.
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W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp
zmienia treść Załącznika nr 6 do SIWZ „INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM” w punkcie 1
podpunkt c)
Z zapisu :
c) Lokalizacje:
44-330 Jastrzębie-Zdrój, Aleja Jana Pała II 7;
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Krasickiego 21.
Na zapis:
c) Lokalizacje:
44-330 Jastrzębie-Zdrój, Aleja Jana Pała II 7 suma ubezpieczenia wynosi ok.93%
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Krasickiego 21 suma ubezpieczenia wynosi ok.7 %
PYTANIE 3
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 2 marca 2016 r.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE 4 - ZADANIE (CZĘŚĆ) nr 2.Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej przez podmiot leczniczy działalności i z tytułu posiadanego mienia.
„Czy wyrażają Państwo zgodę na WYKREŚLENIE zmianę zapisu:
Szkody wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE 5 - ZADANIE (CZĘŚĆ) nr 3.DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ INNEJ, NIŻ OBJĘTA
OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIEM PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Z
WŁĄCZENIEM UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWEGO
„Czy wyrażają Państwo zgodę na zastąpienie zapisu:
Z:
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody
wyrządzone przez Podmiot Leczniczy w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jak również w zakresie objętym
obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jednak
wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego
ubezpieczenia z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Na:
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody,
wyrządzone
przez
ubezpieczonego,
który
podlega
obowiązkowemu
ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie
mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).”
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 5 do
SIWZ „ZADANIE (część) nr 3” W punkcie 1.1 „ Zakres ubezpieczenia”
Z zapisu:
„1.1. Zakres ubezpieczenia:
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Podmiotu leczniczego
za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych
albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z
wykonywaniem przez Podmiot działalności leczniczej.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody
wyrządzone przez Podmiot Leczniczy w zakresie nie objętym obowiązkowym
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ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jak również w
zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
podmiotu leczniczego, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być
zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia z powodu wyczerpania
sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność
ustawową
Podmiotu
Leczniczego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu
niewykonania
lub
nienależytego
wykonania
zobowiązania
(odpowiedzialność
kontraktowa).Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody
wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Podmiotu Leczniczego za
szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej (apteka nie
sprzedaje/wydaje leków na zewnątrz).
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Podmiotu Leczniczego za
szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu, przy czym za
podwykonawcę uważa się podmiot leczniczy, przedsiębiorcę niebędącego podmiotem
leczniczym, osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki albo inny zawód medyczny,
prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której Podmiot
Leczniczy powierzył wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie. W
przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika Podmiotu
Leczniczego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz Podmiotu Leczniczego,
Ubezpieczyciel zrezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało Podmiotowi
Leczniczemu (Ubezpieczonemu) wobec tego pracownika z tytułu wyrządzonej szkody
(rezygnacja z prawa do regresu), przy czy za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną
przez Podmiot Leczniczy 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.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w
okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz
zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia
roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się świadczenie zdrowotne lub
niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została
wyrządzona szkoda, za którą uważa się szkodę będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała
lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną
Podmiotu
Leczniczego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna być udzielana w granicach ustawowej odpowiedzialności
cywilnej Podmiotu Leczniczego określonej przepisami prawa polskiego.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody:
• będące następstwem przeniesienia chorób zakaźnych (w tym WZW i HIV),
• będące następstwem pobrania, przechowywania lub przetoczenia krwi bądź preparatów
krwiopochodnych (OC krew),
• będące następstwem pobrania, przechowywania lub przeszczepienia komórek lub
tkanek ludzkich,
• będące następstwem wady dostarczonych towarów, środków i materiałów medycznych
(OC wady towarów),
• wyrządzone osobom za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy
staną się pacjentami Ubezpieczającego,
• wyrządzone osobom bliskim osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w
sytuacji kiedy staną się pacjentami Ubezpieczającego.
• wyrządzone przez osoby, za które - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność ponosi Podmiot Leczniczy, w tym osoby zatrudnione na dowolnej
podstawie prawnej oraz osoby nie będące pracownikami Podmiotu Leczniczego,
w szczególności lekarze-wolontariusze, osoby odbywające studia doktoranckie, staż,
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specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów pod nadzorem osób upoważnionych do
wykonywania zawodu, wolontariusze.”
Na zapis:
„Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Podmiotu
leczniczego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w
związku z wykonywaniem przez Podmiot działalności leczniczej.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody,
wyrządzone
przez
ubezpieczonego,
który
podlega
obowiązkowemu
ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie
mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność
ustawową
Podmiotu
Leczniczego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu
niewykonania
lub
nienależytego
wykonania
zobowiązania
(odpowiedzialność
kontraktowa).Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody
wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Podmiotu Leczniczego za
szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej (apteka nie
sprzedaje/wydaje leków na zewnątrz).
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Podmiotu Leczniczego za
szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu, przy czym za
podwykonawcę uważa się podmiot leczniczy, przedsiębiorcę niebędącego podmiotem
leczniczym, osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki albo inny zawód medyczny,
prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której Podmiot
Leczniczy powierzył wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie. W
przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika Podmiotu
Leczniczego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz Podmiotu Leczniczego,
Ubezpieczyciel zrezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało Podmiotowi
Leczniczemu (Ubezpieczonemu) wobec tego pracownika z tytułu wyrządzonej szkody
(rezygnacja z prawa do regresu), przy czy za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną
przez Podmiot Leczniczy 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.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w
okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz
zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia
roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się świadczenie zdrowotne lub
niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została
wyrządzona szkoda, za którą uważa się szkodę będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała
lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną
Podmiotu
Leczniczego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna być udzielana w granicach ustawowej odpowiedzialności
cywilnej Podmiotu Leczniczego określonej przepisami prawa polskiego.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody:
• będące następstwem przeniesienia chorób zakaźnych (w tym WZW i HIV),
• będące następstwem pobrania, przechowywania lub przetoczenia krwi bądź preparatów
krwiopochodnych (OC krew),
• będące następstwem pobrania, przechowywania lub przeszczepienia komórek lub
tkanek ludzkich,
• będące następstwem wady dostarczonych towarów, środków i materiałów medycznych
(OC wady towarów),
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•
•
•

wyrządzone osobom za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy
staną się pacjentami Ubezpieczającego,
wyrządzone osobom bliskim osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w
sytuacji kiedy staną się pacjentami Ubezpieczającego.
wyrządzone przez osoby, za które - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność ponosi Podmiot Leczniczy, w tym osoby zatrudnione na dowolnej
podstawie prawnej oraz osoby nie będące pracownikami Podmiotu Leczniczego,
w szczególności lekarze-wolontariusze, osoby odbywające studia doktoranckie, staż,
specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów pod nadzorem osób upoważnionych do
wykonywania zawodu, wolontariusze.”

PYTANIE 6 - ZADANIE (CZĘŚĆ) nr 3.DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ INNEJ, NIŻ OBJĘTA
OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIEM PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Z
WŁĄCZENIEM UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWEGO
„Prosimy o wskazanie:
- Wartości obrotu wykonane za rok 2015 z tyt. działalności pozamedycznej
- Wartości obrotu w planowanych na rok 2016 z tyt. działalności pozamedycznej”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że obrót za rok 2015 z tyt. działalności pozamedycznej wyniósł
1 971 428,79 zł, a planowany obrót z tyt. działalności pozamedycznej na rok 2016 wyniesie
ok. 1 870 000,00 zł.
PYTANIE 7 - ZADANIE (CZĘŚĆ) nr 3.DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ INNEJ, NIŻ OBJĘTA
OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIEM PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Z
WŁĄCZENIEM UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWEGO
„Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ,
zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli
ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające
bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że
Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają
zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń. Jeżeli w ogólnych warunkach
ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń
jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony
ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których
wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają
zastosowania.
w związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp
zmienia treść Załącznika nr 5 do SIWZ następująco dodając w/w zapis.
PYTANIE 8 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie ( część ) nr 1:
„Zakres ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka osuwania i
zapadania ziemi, Zamawiający nie oczekuje ochrony w skutek osuwania i zapadania ziemi jako
następstwa działalności człowieka.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż do zakresu ubezpieczenia – osunięcie i zapadanie się ziemi
wprowadza zastrzeżenie „nie spowodowane działalnością ludzką”.
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp
zmienia treść Załącznika nr 5 do SIWZ:
Z zapisu:
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„Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risks” – wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie
wyłączonych; ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: zaniedbanie,
niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, umyślne spowodowanie szkody lub
złą wolę osób trzecich; kradzież z włamaniem i rabunek; pożar - również bez widocznego
płomienia, eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek
pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie; powódź, zalania (w tym
przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń i instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnych lub
technologicznych
wraz
z
kosztami
naprawy
uszkodzonej
instalacji,
oraz
w tym także przez nieszczelności okienne, drzwiowe, dachowych), podniesienie się poziomu
wody, deszcz nawalny, mróz, wilgoć i płyny innego rodzaju, huragan, grad, lawinę, napór
śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwania i zapadanie ziemi, huk ponaddźwiękowy, szkody
wodociągowe, upadek drzew, budynków i budowli na ubezpieczone mienie, dewastacja
(wandalizm), szkody związane z akcją ratowniczą.
Wyłączenia odpowiedzialności nie mogą dotyczyć wyżej wymienionych ryzyk.
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z
prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:
a) prac ziemnych
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na
budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej
budynku/budowli lub konstrukcji dachu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i
udzielana jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem prac ziemnych i robót budowlanych – do limitu 1.000.000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia a nie będącym przedmiotem
robót – do pełnej sumy ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie środki trwałe i niskowartościowe środki
trwałe będące w posiadaniu Zamawiającego.
Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości
księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego
w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego. Dla mienia
ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile
suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto.
Nie dopuszcza się wyłączenia szkód:
1. w ogrodzeniach, bramach wewnętrznych oraz zewnętrznych, mieniu zlokalizowanym pod
ziemią lub w podziemnych kanałach;
2. w aktach, dokumentach – zakres ubezpieczenia obejmuje koszty robocizny oraz materiałów
związanych z odtworzeniem akt oraz dokumentacji – limit odpowiedzialności 100.000 zł w
każdym rocznym okresie rozliczeniowym.
Ochrona obejmuje również szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu (w granicach sumy
ubezpieczenia) w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami
losowymi objętymi zakresem ubezpieczenia, z włączeniem szkód polegających na zaginięciu
ubezpieczonego mienia w wyniku tej akcji lub działań i czynności z nią związanych. Limit
odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia),”
Na zapis:
„Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risks” – wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie
wyłączonych; ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: zaniedbanie,
niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, umyślne spowodowanie szkody lub
złą wolę osób trzecich; kradzież z włamaniem i rabunek; pożar - również bez widocznego
płomienia, eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek
pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie; powódź, zalania (w tym
przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń i instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnych lub
technologicznych
wraz
z
kosztami
naprawy
uszkodzonej
instalacji,
oraz
w tym także przez nieszczelności okienne, drzwiowe, dachowych), podniesienie się poziomu
wody, deszcz nawalny, mróz, wilgoć i płyny innego rodzaju, huragan, grad, lawinę, napór
śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwania i zapadanie ziemi nie spowodowane działalnością
ludzką, huk ponaddźwiękowy, szkody wodociągowe, upadek drzew, budynków i budowli na
ubezpieczone mienie, dewastacja (wandalizm), szkody związane z akcją ratowniczą.
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Wyłączenia odpowiedzialności nie mogą dotyczyć wyżej wymienionych ryzyk.
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z
prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:
a) prac ziemnych
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na
budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej
budynku/budowli lub konstrukcji dachu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i
udzielana jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem prac ziemnych i robót budowlanych – do limitu 1.000.000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia a nie będącym przedmiotem
robót – do pełnej sumy ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie środki trwałe i niskowartościowe środki
trwałe będące w posiadaniu Zamawiającego.
Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości
księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego
w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego. Dla mienia
ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile
suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto.
Nie dopuszcza się wyłączenia szkód:
1. w ogrodzeniach, bramach wewnętrznych oraz zewnętrznych, mieniu zlokalizowanym pod
ziemią lub w podziemnych kanałach;
2. w aktach, dokumentach – zakres ubezpieczenia obejmuje koszty robocizny oraz materiałów
związanych z odtworzeniem akt oraz dokumentacji – limit odpowiedzialności 100.000 zł w
każdym rocznym okresie rozliczeniowym.
Ochrona obejmuje również szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu (w granicach sumy
ubezpieczenia) w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami
losowymi objętymi zakresem ubezpieczenia, z włączeniem szkód polegających na zaginięciu
ubezpieczonego mienia w wyniku tej akcji lub działań i czynności z nią związanych. Limit
odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia),”
PYTANIE 9 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie ( część ) nr 1:
„Prosimy o potwierdzenie, ze wyłączenia i definicje w dedykowanych OWU Wykonawcy, nie
uregulowane w SIWZ, będą miały zastosowanie.”
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 7
PYTANIE 10 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie ( część ) nr 1:
„Prosimy o podanie wartości najdroższej lokalizacji wraz z znajdującym się w niej mieniem –
PML.”
Odpowiedź:
Wartość PML w najdroższej lokalizacji tj. budynku głównym Szpitala przy Al. Jana Pawła II 7
wynosi 136.273.100 zł.
PYTANIE 11 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie ( część ) nr 1:
„Ponieważ SIWZ nie dopuszcza wyłączenia szkód w mieniu zlokalizowanym pod ziemią lub w
podziemnych kanałach, prosimy o przedstawienie wykazu tego mienia, wraz z podaniem jego
wartości.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie określić na chwilę obecną jaka jest dokładnie wartość mienia
podziemnego i nie dysponuje odrębnym wykazem takiego mienia.
PYTANIE 12 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie ( część ) nr 1:
„Prosimy o przedstawienie wykazu mienia składowanego w pomieszczeniach poniżej poziomu
gruntu, wraz z podaniem wartości tego mienia.”
Odpowiedź:
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Zamawiający nie jest w stanie określić na chwilę obecną, jaka jest dokładnie wartość mienia
składowanego w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu i nie dysponuje odrębnym wykazem
takiego mienia.
PYTANIE 13 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie ( część ) nr 1:
„Prosimy o przedstawienie opisu szkody z roku 2014, oraz jakie zostały podjęte działania
prewencyjne.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że podmiotowa szkoda z 2014r polegała na uszkodzeniu centrali
telefonicznej w wyniku przepięcia (wyładowania atmosferycznego). Zamawiający informuje, że
założył nową centralkę z instalacjami, spełniającą wymagania wynikające z aktualnych
przepisów prawa, m. in. została zainstalowana instalacja przeciwprzepięciowa na sieci
zasilającej.
PYTANIE 14
Oprosimy o wyłączenie z ubezpieczenia robót budowlanych co do których wymagane jest
pozwolenie na budowę.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami w załączniku nr 5 do SIWZ zakres ubezpieczenia
jest rozszerzony o roboty budowlane, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest
pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem
konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.
PYTANIE 15
Prosimy o informacje co mamy rozumieć jako inwestycje w toku
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pod pojęciem inwestycji w toku rozumiane są rozpoczęte prace
budowlane dotyczące ukończenia i oddania do użytku pracowni Rezonansu Magnetycznego.
PYTANIE 16
Prosimy o przyjęcie jednego wspólnego limitu dla klauzuli terroryzmu w wysokości 500 tys. zł
dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zgadza się na przyjęcie jednego wspólnego limitu dla klauzuli
terroryzmu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 500.000 zł
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp
zmienia treść Załącznika nr 5 do SIWZ:
z zapisu:
- dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
„Klauzula aktów terroryzmu
Przez szkody spowodowane w wyniku aktów terrorystycznych rozumie się szkody powstałe w
wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z
pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko
interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów
gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia
ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów
oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są
szkody:
- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej,
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku
działania wirusów komputerowych
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100.000,00 zł
Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł”
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Na zapis:
„Klauzula aktów terroryzmu
Przez szkody spowodowane w wyniku aktów terrorystycznych rozumie się szkody powstałe w
wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z
pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko
interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów
gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia
ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów
oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są
szkody:
- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej,
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku
działania wirusów komputerowych
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500.000,00 zł
Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł”

PYTANIE 17
Prosimy o informacje o wieku, pokryciu dachowym, stanie technicznym oraz suma ubezpieczeń
poszczególnych budynków
Odpowiedź:
Zamawiający przekazuje dane dotyczące poszczególnych obiektów Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.
Wiek budynków: budynek główny przy al. Jana Pawła II 7 pochodzi z 1976r.Natomiast
budynek szpitala przy ul. Krasickiego 21z roku 1988r.,
Pokrycie dachu budynku głównego przy Al. Jana Pawła II 7 – papa termozgrzewalna natomiast
pokrycie dachu w lokalizacji przy ul. Krasickiego 21 folia zgrzewalna, papa zgrzewalna.
Stan techniczny budynków zgodnie z książką obiektów jest dobry.
Wartości budynków i budowli dla poszczególnych lokalizacji wynoszą odpowiednio:
- budynki 63.233.084,32 zł, budowle 2.877.250,31zł (Al. Jana Pawła II 7)
- budynki 7.544.688,01 zł, budowle 411.864,88 zł (ul. Krasickiego 21)
PYTANIE 18
Prosimy o informacje o szkodowości z 2014 roku w ubezpieczeniach majątkowych. Czy była to
szkoda jednostkowa? Co było przyczyną szkody? Czy podjęto działania mające na celu
ograniczenie tego typu szkód?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 13.
PYTANIE 19
Prosimy o potwierdzenie, ze w 2015 roku nie wystąpiły szkody.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie wystąpiły szkody w mieniu w 2015r.
PYTANIE 20
Prosimy o wskazanie obiektów o najwyższej wartości (wartość budynku oraz znajdującego się
w nim wyposażania, maszyn itd.).
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 10.
PYTANIE 21
Czy planowane są w najbliższym czasie jakieś remonty, modernizacje?
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że aktualnie finalizowane
pomieszczenia dla pracowni Rezonansu Magnetycznego.

są

prace

remontowe,

dotyczące

PYTANIE 22
Prosimy o podział sumy ubezpieczenia pomiędzy lokalizacje: Jana Pawła II / Krasińskiego
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 2.
PYTANIE 23
Prosimy o dodanie do kl. terroryzmu wyłączeń: działanie energii jądrowej + cyberatak
(analogicznie do ubezpieczenia AR).
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że z zakresu ochrony w ramach klazuli terroryzmu wyłączone są
szkody spowodowane działaniem energii jądrowej, jak również wszelkie szkody spowodowane
atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie
jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia
także następującą treść SIWZ w Rozdziale XIX. „ZMIANA TREŚCI ZAWIERANEJ W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO” punkt 2 ppkt.2.4 oraz treść Załącznika nr 9b) i
c) do SIWZ w następujący sposób:
Ad1.
Z zapisu:
„ 2.4. Wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia na
skutek zmian wartości majątku przyjętego do ubezpieczenia i wyszczególnionego w opisie
przedmiotu zamówienia wynikających ze zwiększenia lub zmniejszenia stanu poszczególnych
składników majątku w trakcie realizacji zamówienia. Wartości majątku będą aktualizowane
zgodnie z zapisami Klauzuli automatycznego pokrycia.”
Na zapis:
„ 2.4. Wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia na
skutek zmian wartości majątku przyjętego do ubezpieczenia i wyszczególnionego w opisie
przedmiotu zamówienia wynikających ze zwiększenia lub zmniejszenia stanu poszczególnych
składników majątku w trakcie realizacji zamówienia. Wartości majątku będą aktualizowane
zgodnie z zapisami Klauzuli automatycznego pokrycia, (dotyczy Załącznika nr 9 a) - Wzór
umowy).”
Ad2.
- usuwa zapis w §10 pkt.2 ppkt. d) - Załącznik nr 9 b) i c).
Z zapisu:
§10
„1. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do
treści złożonej w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej
wzajemnych świadczeń stron umowy), w przypadku, gdy wystąpi:
a) zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na świadczenie usługi
będącej przedmiotem niniejszego postępowania,
b) zmiana w strukturze organizacyjnej Zamawiającego wiążąca się z koniecznością
dostosowania do niej umowy,
c) zmiana na rynku usług grupowego ubezpieczenia na życie, z zastrzeżeniem, że w
odniesieniu do niniejszej umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść
Zamawiającego oraz ich pracowników i członków rodzin;
d) Wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia na
skutek zmian wartości majątku przyjętego do ubezpieczenia i wyszczególnionego w
opisie przedmiotu zamówienia wynikających ze zwiększenia lub zmniejszenia stanu
poszczególnych składników majątku w trakcie realizacji zamówienia. Wartości majątku
będą aktualizowane zgodnie z zapisami Klauzuli automatycznego pokrycia”
na zapis:
„1. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do
treści złożonej w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej
wzajemnych świadczeń stron umowy), w przypadku, gdy wystąpi:
a) zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na świadczenie usługi
będącej przedmiotem niniejszego postępowania,
b) zmiana w strukturze organizacyjnej Zamawiającego wiążąca się z koniecznością
dostosowania do niej umowy,
c) zmiana na rynku usług grupowego ubezpieczenia na życie, z zastrzeżeniem, że w
odniesieniu do niniejszej umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść
Zamawiającego oraz ich pracowników i członków rodzin.”
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art.38 ust.4a ustawy z 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.),dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Załącznikami do niniejszego pisma są:
- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 23.02.2016 r.
- Informacje o Zamawiającym – Załącznik nr 6 do SIWZ z dnia 23.02.2016 r.
- Wzór umowy – Załącznik 9 b) i c) z dnia 23.02.2016

Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulega zmianie.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
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