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ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 2 

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 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zmienia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie treści: 

1. załącznika nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” w którym zmienia się treść: 

1) części II pkt. 3 - usunięcie treści – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6, 12, 37, 

2) części III pkt. 3 - poprzez zmianę sumy gwarancyjnej,  

3) części III pkt. 4 p.pkt 4.12 – dodano treść - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11, 

4) części III pkt. 4 – poprzez dodanie p.pkt 4.18 o następujacej treści „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.)”. 

5) części III pkt. 5 p.pkt 1.1 - zmianan tresci - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7, 

6) części III pkt. 6 - usunięcie treści – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6, 12, 37, 

7) części IV pkt. 1 p.pkt 1.16 - zmianan tresci - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38, 

8) części IV pkt. 2 - dodano treść p.pkt 2.10 - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16, zmiana tresci 

p.pkt. 2.1 - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42, zmiana tresci p.pkt. 2.7 - zgodnie z odpowiedzią 

na pytanie nr 39, 

9) części IV pkt. 5.1 - zmianan tresci - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15, 

10) części IV pkt. 3 - dopisanie pod Tabelą nr 1 następujacej treści: 

„Suma ubezpieczenia obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą (które są własnością Powiatu 

Trzebnickiego) obejmuje również nakłady adaptacyjne poczynione przez Szpital celem dobudowy i 

wyposażenia SOR. 

UWAGA: Szpital posiada trzy źródła zasilające: 

1. stacja transformatorów na terenie Szpitala– dwie linie  

2. akumulatory podtrzymujące napięcie do wszystkich UPS i wybranych urządzeń  

3. agregat prądotwórczy”, 

 

11) części IV pkt. 7 – usunięcie treści – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6, 12, 36, 37,  

 

Z uwagi na powyższe zmiany wycofuje się załącznik nr 1 do SIWZ zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 27.11.2015 r., a w jego miejsce zamieszcza się nowy załącznik nr 1 pn. „Opis 



2 

 

przedmiotu zamówienia po zmianie”.  

 

2. załącznika nr 1 do OPZ pn. „Klauzule brokerskie” w którym zmienia się treść: 

1) Klauzuli nr 7 - Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji – zmiana jej treści zgodnie z odpowiedzią na 

pytanie 20, 

2) Klauzuli nr 17 - Klauzula szkód mechanicznych - dodanie lit. k) - zgodnie z odpowiedzią na pytanie 24, 

3) Klauzuli nr 19 - Klauzula czasu naprawy – zmiana jej treści zgodnie z odpowiedzią na pytanie 25, 

4) Klauzuli nr 20 - Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie – zmiana jej treści 

zgodnie z odpowiedzią na pytanie 26, 

5) Klauzuli nr 28 - Klauzula wysokości kosztów – robocizna własna – zmiana jej treści zgodnie z odpowiedzią 

na pytanie 30, 

6) Klauzuli nr 29 - Klauzula stanów nadzwyczajnych - zmiana jej treści zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31, 

7) Klauzuli nr 31 - Klauzula przewłaszczenia mienia - zmiana jej treści zgodnie z odpowiedzią na pytanie 32, 

8) Klauzuli nr 40 - Klauzula samolikwidacji - zmiana jej treści zgodnie z odpowiedzią na pytanie 33, 

9) Klauzuli nr 48 – Klauzula odtworzenia limitów sumy ubezpieczenia podlegających wyczerpaniu - zmiana jej 

treści zgodnie z odpowiedzią na pytanie 35, 

10) Klauzuli nr 50 – Klauzula pokrycia kosztów procesu – usunięcie niniejszej klauzuli, 

11) Klauzuli nr 51 - Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia – usunięcie niniejszej klauzuli, 

Z uwagi na powyższe zmiany wycofuje się załącznik nr 1 do OPZ zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 27.11.2015 r., a w jego miejsce zamieszcza się nowy załącznik nr 1 pn. „załącznik nr 1 do 

OPZ klauzule brokerskie po zmianie”, 

 

3. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, w którym §3 otrzymuje brzmienie: 

„§3. 

1. Wartość Umowy wynosi: ………………….. PLN (słownie: ………………… PLN), którą stanowi łączna wartość 

składek za przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 1, lit. a), b) i c)  w okresie obowiązywania niniejszej Umowy 

(zgodnie z pkt. 1 część II Formularza oferty Ubezpieczyciela). 

2.  W trakcie trwania Umowy, Ubezpieczyciel wystawi dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie 

każdej umowy ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a), b) i c) Umowy. 

3. W trakcie trwania Umowy, Ubezpieczyciel nie może podnieść składek wynikających z aktualnych taryf oraz 

zmienić warunków ubezpieczenia. 

4. Rozliczenia składek ubezpieczeniowych (zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej) 

oraz inne rozliczenia dokonywane będą w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia w zakresie 

zamówienia o którym mowa w §2 ust. 1 lit. a), b) i c) Umowy, proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej przez 

Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej (w systemie pro rata temporis) z zastrzeżeniem § 5 Umowy”, 
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4. formularza oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, w którego treści zmienia się: 

1) załącznik 2 do formularza oferty - zmiana pkt 2 w zakresie sumy gwarancyjnej, 

2) załącznik 2 do formularza oferty – zmiana tabeli jak i opisu pod nią, wskazanej w pkt 2, 

Z uwagi na powyższe zmiany wycofuje się załącznik nr 2 do SIWZ zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 27.11.2015 r., a w jego miejsce zamieszcza się nowy załącznik nr 2 pn. „Formularz oferty 

po zmianie”, 

 

5. SIWZ w którym zmienia się treść: 

1) Sekcji XVI 14.2 SIWZ, która otrzymuje brzmienie: 

„Nazwa Zamówienia i oznaczenie numeru Postępowania, data i godzina otwarcia ofert według 

następującego wzoru: 

OFERTA NA: „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA IM. ŚW. 
JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY"  
SYGNATURA SPRAWY: ZP/6/2015 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.12.2015r. DO GODZ. 10.30" 
 

2) Sekcji XVII 1., która otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej prze siebie ofercie. Zmiany są skuteczne tylko 

wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. Zmiany, poprawki lub 

modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

oferty. Zmiany oferty dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 

wszystkim zasadom SIWZ. Koperta lub opakowanie dodatkowo musi być oznaczona napisem „ZMIANA 

OFERTY ZŁOŻONEJ W POSTĘPOWANIU - UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

SZPITALA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY - SYGNATURA SPRAWY ZP/6/2015. NIE OTWIERAĆ 

PRZED DNIEM 14.12.2015 r. DO GODZ. 10.00". Podczas otwarcia ofert, oferta oznaczona powyższym 

napisem zostanie otwarta w pierwszej kolejności.” 

 

3) Sekcji XVIII 1. SIWZ, która otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 

53-55, 55-100 Trzebnica – sekretariat Dyrektora, do dnia 14.12.2015 r. do godziny 10.00.”, 

 

4) Sekcji XVIII 5. SIWZ, która otrzymuje brzmienie: 

„Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.12.2015 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego – 

Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica - Sala Audiowizualna (4 

piętro). 
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Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 6 PZP przedłuża termin składania i otwarcia 

ofert, tj.: 

- termin składania ofert przedłuża do dnia 14 grudnia 2015 r. do godziny 10.00, 

- termin otwarcia ofert wyznacza na dzień 14 grudnia 2015 r. o godzinie 10.30. 

 

Z poważaniem 


