Łódź dnia 18.01.2018 r.
L.dz. 150/2018/MM
Do wszystkich Uczestników postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego
Znak sprawy: 1/SW-2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej
powyżej 221.000 EURO na: usługę ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Sieradzu (4 PAKIETY).
W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1 i 2, Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. – (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
1.

PYTANIE Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie oględzin majątku Szpitala wraz ze sformułowaniem
ewentualnych zaleceń polustracyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa placówki? Audyt zostanie
przeprowadzony w ciągu 30 dni od wyboru naszej oferty, dotyczy lokalizacji przy ul. Armii Krajowej 7, Nenckiego 2
oraz w Warcie ul. Sieradzka 3.
Odpowiedź:
Zamawiający, wyraża zgodę na powyższe. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż w związku z datą przeprowadzenia
wizji lokalnej po terminie złożenia ofert, obowiązujące są zapisy zawarte w Załączniku nr 2 Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia: „Uznaje się, iż każdy Wykonawca, który nie skorzysta z uprawnienia do przeprowadzenia
wizji lokalnej, a następnie złoży ofertę, dokonał właściwej oceny ryzyka oraz zabezpieczeń we własnym zakresie i
posiada wiedzę, co do ryzyka i stanu zabezpieczeń i uznaje ją za wystarczającą do złożenia prawidłowej i wiążącej
oferty, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz wszystkich jej załączników oraz, że nie będzie powoływał się na
zapisy OWU (lub innych niż SIWZ uregulowań) dotyczące minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń, o ile stan
ten w momencie powstania szkody nie ulegnie pogorszeniu w stosunku do opisanego w materiałach przekazanych
Ubezpieczycielowi w dokumentacji przetargowej oraz istniejącego w terminie możliwej wizji lokalnej mienia.
Odpowiedni skutek nastąpi również w sytuacji przeprowadzenia wizji lokalnej i niezgłoszenia zastrzeżeń co do
konkretnych zabezpieczeń”.
Wszelkie ewentualne zalecenia polustracyjne realizowane będą w zależności od oceny i decyzji Zamawiającego
z uwzględnieniem stanu posiadania środków finansowych na realizację zaleceń.

2.

PYTANIE Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie audytu medycznego zgodnie z załączonym planem?
Jeżeli tak, to proponujemy dwa terminy: 6-8.02.2018 lub 20-22.02.2018 r.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem, ze oferta Wykonawcy zostanie najwyżej ocenioną spośród
złożonych ofert. Wstępnie szacowany termin audytu 20-22.02.2018 r.

