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ODPOWIEDŹ  

na zapytania dotyczące treści SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy” 

(Nr sprawy: ZP/6/2015). 

 
 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) informuje, że w dniu 10 grudnia 2015 r. wpłynęło 

zapytanie od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności cywilnej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy”. 

 

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań 

wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

Pytanie nr 1: 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi 

zmianami wnosimy o wprowadzenie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po zmianie Teks ujednolicony z dnia 08.12.2015 r. 

III DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ 

Prośba o wykreślenie pkt 5: 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wynikającą z naruszenia praw pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 

06.11.2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (t.j. Dz. U 2012 poz. 159 ze zm.). Zamawiający nie miał 

szkód z tytułu naruszenia praw pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 06.11.2008r. o Prawach pacjenta i rzeczniku 

praw pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późń. zm.). 

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 PZP zmienia treść załącznika nr 1 do SIWZ, pn. „Opis przedmiotu 

zamówienia po zmianie”, w którego treści zmienia się treść pkt III p.pkt. 5, poprzez wykreślenie zapisu: 

„Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wynikającą z naruszenia praw pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 

06.11.2008 r. o Prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późń. zm.).Zamawiający 

nie miał  szkó z tytułu naruszenia praw pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 06.11.2008r. o Prawach pacjenta i 

rzeczniku praw pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późń. zm.”. 

 
Z poważaniem 


