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Wrocław, 10.11.2017r. 
 

 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego na usługę 
ubezpieczenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu 

 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ  NR 187/2017/N/Opole 

 
Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu, na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do 
SIWZ zadane przez wykonawców oraz  informuje o następujących zmianach w SIWZ: 
 
 
Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższej klauzuli (dotyczy 
wszystkich Zadań ujętych w SIWZ)  
Klauzula wypowiedzenia  umowy przez Strony 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu 
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na 
koniec 8 miesiąca pierwszego lub  8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia 
wskaźnik szkodowości przekroczy 60 %  
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i 
założonych rezerw na odszkodowania,  odpowiednio:  
• na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia  -  za okres  8 pierwszych 
miesięcy  tego  okresu  ubezpieczenia  
• na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia  - za okres 12 miesięcy 
pierwszego okresu  ubezpieczenia i  8 pierwszych miesięcy  drugiego okresu 
ubezpieczenia. 
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się : 
• przez pierwszy okres ubezpieczenia  -   pierwsze 12 miesięcy  trwania umowy; 
• przez drugi okres ubezpieczenia  -  12 miesięcy następujące po pierwszym 
okresie  ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie 2: 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 wprost do zakresu ubezpieczenia w 
niniejszej SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 



  Strona 2 z 9                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  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:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl 

 

 

 
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą  
 
Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie że dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie będą miały zastosowanie klauzule 
dodatkowe  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie klauzul obligatoryjnych oraz 
fakultatywnych w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą 
 
Pytanie 4: Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie rozszerzenia o szkody 
wyrządzone przez podwykonawców - czy Zamawiający potwierdza, że intencją zapisu 
było rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
pozamedycznej 
 
Pytanie 5: W odniesieniu do objęcia szkód w mieniu przechowywanym (pacjentów) czy 
Zamawiający akceptuje poniższą treść klauzuli: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o 
szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 
1. 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. 
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez 
pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  
3. 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. 
4. 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. 
5. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez 
podmiot leczniczy depozytu. 
Limit sumy gwarancyjnej: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z wyłączeniem punktu 5. Niniejsza odpowiedź 
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
 
Pytanie 6: W odniesieniu do określonego zakresu ubezpieczenia pkt 4  (ust. 1): 
a) w pkt 11 „Napór śniegu lub lodu – bezp…..” – prosimy o dodanie frazy: „jeżeli do 
powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów 
budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe”, 
b) Pkt 14 . Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie zapisu „…. w obiektach 
nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7: W ramach podanych w SIWZ informacji dotyczących konstrukcji budynków ich 
konstrukcje określono jako palne i niepalne. Prosimy o doprecyzowanie / opis konstrukcji, 
w tym określenie czy w elementach konstrukcyjnych budynku nie występują elementy 
wykonane z drewna. 
Odpowiedź: Konstrukcja budynków  
- materiały palne – nie 
- materiały niepalne – tak 
Oznacza to, że konstrukcje budynków wykonane są z materiałów niepalnych, a w 
elementach konstrukcyjnych nie występują elementy z drewna.  
 
Pytanie 8: Jaka jest łączna wartość sprzętu elektronicznego medycznego,  nie ujętego 
wykazie dla ubezpieczenia EEI, a uwzględnionego w ramach ubezpieczenia mienia od ognia 
i innych zdarzeń losowych  
Odpowiedź: 3 013 263,74 zł – Gr. VIII Wykaz sprzętu elekt medycznego 
 
Pytanie 9: Prosimy o zmianę w definicji działania wiatru – siła wiatru powyżej 17,5 m/s  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10: Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej dodatkowego rozszerzenia 
zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka…. , bądź ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego medycznego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, a w 
przypadku braku zgody prosimy o:  
a. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
b. 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  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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c. 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.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
d. 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 nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11: Prosimy o możliwość zastosowania rozszerzenia „Przerwa w działaniu lub 
wadliwe działanie urządzeń chłodniczych” w treści: 
powstałe na skutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów, które 
spowodują straty w środkach przechowywanych w tych urządzeniach na bazie poniższej 
klauzuli. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków 
obrotowych na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury 
przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody 
fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną 
temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to 
szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
Zastrzega się, iż w sytuacji kiedy wymagana jest ponowna sterylizacja maszyn i urządzeń 
chłodniczych po ich awarii ubezpieczyciel pokryje w/w koszty dodatkowe. 
Odpowiedzialność za szkody na mocy niniejszej klauzuli funkcjonuje pod warunkiem 
prowadzenia przez Ubezpieczającego systematycznego serwisu urządzeń chłodniczych. 
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje: 
- szkód, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu 
poza komorą chłodniczą przeznaczonym do przechowywania towarów, 
- szkód powstałych w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych przeznaczonych 
do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio 
następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego, 
- szkód w ubezpieczonym mieniu będących wyłącznym wynikiem ich skurczenia, 
wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 
- szkód w ubezpieczonym mieniu będących bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 
przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub 
niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem 
nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) 
chłodniczym, 
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- wszelkiego rodzaju strat pośrednich powstałych w rezultacie zaistnienia szkody np. 
wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie, 
- szkód w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. 
Franszyza redukcyjna: 1 000 zł 
Franszyza czasowa: 6 h 
Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia 
znajdującego się w urządzeniu chłodniczym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody 
obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych 
rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie. 
Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna w wysokości 500 zł. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 
Pytanie 12: Odnośnie Ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o 
możliwość włączenia do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów w ramach poniższej 
klauzuli w treści:  
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że TU 
obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty 
szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i 
stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.  
Ubezpieczenie nie obejmuje:  
- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,  
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz 
osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,  
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,  
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem 
bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,  
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.  
Ponadto TU nie odpowiada za szkody:  
- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,  
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.  
Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Limit odpowiedzialności: 15.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
 
Pytanie 13: Czy w odniesieniu do kradzieży zwykłej Zamawiający dopuszcza 
wprowadzenie dodatkowego zapisu:  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :  
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a) szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki 
pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, 
żetony, karty pre-paid, karnety itp. ), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie 
gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby 
z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 14: Czy w ramach klauzuli kradzieży zwykłej zamawiający dopuszcza 
wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 500 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 15: Dla zakresu ochrony urządzeń zewnętrznych prosimy o wprowadzenie 
franszyzy redukcyjnej na poziomie 500 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 16: Prosimy o odstąpienie od rozszerzenia odpowiedzialności o mienie znajdujące 
się w karetkach bądź potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności jest limit ujęty w 
klauzuli kradzieży zwykłej, a nie łączny limit odpowiedzialności dla ubezpieczenia mienia 
od kradzieży z włamaniem i rabunku.   
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit odpowiedzialności – zgodnie z 
załącznikiem nr 9 do SIWZ zakładka „El. Sprzęt przenośny w karetkach”. 
 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
 
Pytanie 17: Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w szkodzie zgodnie z poniższym:  
Udział własny dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego: 5% wartości szkody nie mniej niż 
500 zł  
Udział własny dla sprzętu przenośnego w przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z 
włamaniem lub rabunku 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł.  
Udział własny dla zwiększonych kosztów działalności – 2 dni robocze,  
Udział własny dla oprogramowania – 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 18: W odniesieniu do ryzyk objętych ubezpieczeniem prosimy o informację dla 
jakiego przedmiotu ubezpieczenia ma zastosowanie ryzyko: 
- ubezpieczenia nośniki obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) w 
systemie wszystkich ryzyk (prosimy o wskazanie oczekiwanego limitu odpowiedzialności)  
Jeżeli ryzyko nie dotyczy zgłoszonego przedmiotu ubezpieczenia prosimy o wyłączenie ww. 
ryzyka z zakresu ubezpieczenia 
Odpowiedź: Zamawiający wyłącza ww. ryzyka z zakresu ubezpieczenia. 
 
Klauzule dodatkowe 
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Pytanie 18: Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych 
do SIWZ – prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu w 
brzmieniu 
„Ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w 
umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez 
Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone 
dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo-odbiorczym. Ochroną 
ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz 
prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 20: Prosimy o usunięcie klauzuli wartości mienia  
W przypadku braku akceptacji prosimy o potwierdzenie że jeżeli ubezpieczony 
zrezygnuje z zakupu nowego mienia albo odstąpi od odbudowy, remontu, naprawienia 
lub ponownego wytworzenia mienia, o czym ma obowiązek powiadomić 
Ubezpieczyciela, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości 
rzeczywistej. Jeśli ubezpieczony przedmiot nie jest ani naprawiany (po szkodzie 
częściowej) ani wymieniany (po szkodzie całkowitej) bądź jeśli części zapasowe 
produkowane seryjnie nie są już dostępne (przedmioty przestarzałe), odszkodowanie 
zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu 
ubezpieczenia na dzień powstania szkody. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 21: Prosimy o usunięcie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego wg. 
wartości księgowej brutto, bądź usunięcie zapisów o całkowitym zniesieniu proporcji.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 22: Prosimy o wyjaśnienie intencji kl. przetężenia mając na uwadze dwie kl. 
obligatoryjne tj. kl. przepięć i kl. szkód elektrycznych. Czy limit podany w ramach kl. 
przetężenia ma stanowić nadwyżkę dla  kl. przepięć i kl. szkód elektrycznych 
Odpowiedź: Nie, stanowi to osobny limit dla każdej klauzuli. 
 
Pytanie 23: Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 22/11/2017r. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na 
22.11.2017r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności medycznej 
 
Pytanie 24: Prosimy o zmianę zapisu SIWZ 
Z: 
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z 
prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona 
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szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot 
leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta 
na: 
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się udzielanie świadczenia zdrowotnego lub 
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczenia zdrowotnego w wyniku 
którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które 
odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 
2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 25: Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu 
ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta. dotyczy tylko życia i zdrowia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego, ale wprowadza limit dla 
naruszenia praw pacjenta w wysokości 30 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje 
treść Szczegółowe Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
*************************************************** ***********************  

ZMIANY DO SIWZ 
 

1) Zmianie ulega załącznik nr 6 do SIWZ – Rejestr majątku.  
Rejestr objęty jest klauzulą poufności. 
 

2) Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 14.11.2017r. na dzień 22.11.2017r. 
zgodnie z poniższym: 

 

VIII.  SKŁADANIEI OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 22.11.2017 r., do godz. 11:00 na adres: 
 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi 
ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole 

 
2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11:15 pod adresem ul. 
Wodociągowa 2 w budynku administracyjno - hotelowym na I piętrze w dziale 
Administracyjno-Technicznym (DAT). 
3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 
składania ofert. 
4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 
składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „ 
Zmiana” lub „Wycofanie”. 
5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania 
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6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 
powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
9.Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. najpierw 
dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Aleksandra Wołoszyn 
 


