Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
Znak sprawy: 1/SW-2018

Łódź dnia 29.01.2018 r.
L.dz. 233/2018/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
Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych / agregatów prądotwórczych
Prosimy o potwierdzenie wartości dla agregatu prądotwórczego GF3 o mocy 40 KW - rok produkcji 2017 wartość
41.224,36 zł - w Rafałówce.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, dokonując poprawy omyłki pisarskiej na stronie 10 w Załączniku nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia.

2.

Pytanie – prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego własnego i użyczonego wraz z wartościami
i lokalizacjami ujętego w pozycji „maszyny, urządzenia i wyposażenie” o łącznej wartości 31.531.366,99 zł.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia został całościowo zgłoszony sprzęt elektroniczny zgodnie z
prowadzoną ewidencją środków trwałych i pozostałego mienia. Ponadto w Załączniku nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się wartościowy podział majątku wg grup. KŚT. Ewidencja środków trwałych może
być udostępniona Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3.

Pytanie – prosimy o wykaz „mienie użyczone, dzierżawionego itp.” wraz z wartościami i lokalizacjami o łącznej
wartości 4.774.496,96 zł.
Odpowiedź: Z uwagi na poufny charakter informacji wykaz zostanie przesłany na adres Wykonawców, którzy wystąpili
lub wystąpią z wnioskiem o część poufną.

4.

Pytanie – prosimy o podanie przyczyn szkód w roku 2014 i 2015 oraz informację na jakim etapie jest szkoda z 12 lipca
2017r. i jakie działania zostały podjęte w celu uniknięcia tego typu szkód w przyszłości.
Odpowiedź: Z uwagi na poufny charakter informacji, Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ Charakterystyka
Zamawiającego zawierający odpowiedź na to pytanie zostanie przesłany na adres Wykonawców, którzy wystąpili lub
wystąpią z wnioskiem o część poufną.

5.

Pytanie – w okresie ubezpieczenia Zamawiający zamierza przeprowadzić przebudowę pralni na ZOL (wymaga
pozwolenia na budowę). Prosimy o informację, czy wymieniona w SIWZ planowana inwestycja budowlana będzie
objęta ochroną w ramach odrębnego ubezpieczenia CAR/EAR? Ponadto prosimy o informację, czy w odniesieniu do
kontrahentów Zamawiającego realizujących inwestycje budowlane Zamawiający wymaga zawarcia/przedstawienia
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności (min OC deliktowej i
kontraktowej)? Czy Zamawiający określa w takich przypadkach wymaganą minimalną wysokość sumy gwarancyjnej?
Na jakim poziomie?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma jeszcze opracowanych wymogów wobec potencjalnych Wykonawców
odnośnie ubezpieczenia planowanej inwestycji. Inwestycja nie będzie realizowana w roku 2018, pod koniec roku będą
formułowane wnioski na pozyskanie środków finansowych na potrzeby planowanej inwestycji.
W odniesieniu do wykonawców robót budowlanych Zamawiający będzie wymagał posiadania ubezpieczenia.

6.

Pytanie - prosimy o podanie wartości największej strefy pożarowej z wyposażeniem.
Odpowiedź: Zamawiający informuje o wydzielonych strefach pożarowych zgodnie z posiadaną Instrukcją
Bezpieczeństwa Pożarowego w Zmodyfikowanym Załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego. Ponadto
wskazuje, iż wartość poszczególnych budynków została już wcześniej wskazana w przedmiotowym załączniku.
Poniżej przybliżony podział pozostałych środków trwałych i wyposażenia wg grup KŚT na poszczególne lokalizacje w zł:
Grupa KŚT
8
6
5
4

Sieradz ul. Armii Krajowej 7
25.908.301,27
663.323,21
94.552,61
1.362.766,42

Sieradz ul. Nenckiego 2
1.525.414,34
241.789,60
13.312,00
26.272,16

Warta
1.309.337,51
2.098.757,59
179.238,00
381.753,63

Rafałówka
91.427,79
38.034,84
5.672,40
28.477,30
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7.

Pytanie - Proszę o informacje gdzie znajduje się najwięcej sprzętu elektronicznego i jaka jest jego wartość w danym
miejscu - strefie pożarowej.
Odpowiedź: Najwięcej sprzętu elektronicznego znajduje się w lokalizacji Sieradz ul. Armii Krajowej 7 – Zakład
Diagnostyki Obrazowej – 5.853.536,08 zł – Budynek B (wartość budynku wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ
Charakterystyka Zamawiającego).

8.

Pytanie - Wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia Klauzuli wypowiedzenia z ważnych powodów o treści
jak niżej:
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
wyłącznie z ważnych powodów, tj.
a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym
wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował
popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sądowym,
c) jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości
przekroczy 40%
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.
2. 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 na proponowane zmiany.

9.

Pytanie - Prosimy o wyszczególnienie wartości sprzętu medycznego w podziale na stacjonarny i przenośny.
Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę sprzętu medycznego Zamawiający nie dokonuje takiego podziału. Wykonawca może
zapoznać się z rodzajem sprzętu medycznego zgodnie z jego ewidencją w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu.

10.

Pytanie - w jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? Czy jest
zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych?
Jeśli tak, jaki jest jego sposób działania?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma zainstalowanego systemu powiadamiającego o wyłączeniu/awarii lub
wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych. Jest pomiar temperatury, odnotowywany w karcie systemu
operacyjnego nr 10 (ISO) w dni robocze jeden raz dziennie.

11.

Pytanie - czy umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego pozostają w mocy w okresie
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?
Odpowiedź: Za utrzymanie sprawności elektronicznej aparatury medycznej używanej w Podmiocie leczniczym
odpowiadają kierownicy oddziałów i służb technicznych oraz częściowo serwisy zewnętrzne. Serwis aparatury
medycznej dokonywany jest minimum raz w roku. Ponadto przeglądy dokonywane są przez firmy zewnętrzne w
ramach przeglądów gwarancyjnych oraz w miarę potrzeb.

12.

Pytanie - czy firmy zewnętrzne, do obsługi urządzeń medycznych/technicznych posiadają ubezpieczenie OC oraz
stosowne certyfikaty od producenta?
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje takiej weryfikacji.

13.

Pytanie - Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają
odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęty posiadają zabezpieczenia pod postacią bezpieczników różnicowych w
rozdzielniach.

14.

Pytanie - prosimy o informację czy i w jakiego rodzaju środki zabezpieczeń p.przepięciowych/ p.wyładowaniom
atmosferycznym wyposażony jest sprzęt elektroniczny, w szczególności chodzi o sprzęt medyczny.
Odpowiedź: Zamawiający posiada UPS-y i listwy przepięciowe.
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15.

Pytanie - Prosimy o informację, czy w przeszłości występowały szkody/zdarzenia szkodowe w mieniu Zamawiającego
powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych (bez względu na to, czy ryzyko było objęte ochroną). Jeżeli takie
zdarzenia występowały – prosimy o wskazanie roku zdarzenia i wysokości poniesionych strat.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż takie szkody/zdarzenia nie miały miejsca.

16.

Pytanie – Prosimy o informację jakie mienie, o jakiej wartości jest składowane w pomieszczeniach poniżej gruntu, na
podłodze.
Klauzula składowania – wnosimy o wprowadzenie limitu 100.000,00 zł w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku
zalania od podłoża w mieniu składowanym poniżej poziomu gruntu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacja dotycząca mienia została zamieszczona na stronie 10 Załącznika nr
1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego. Wartość mienia zgodnie z prowadzoną ewidencją środków trwałych.
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

17.

Pytanie - Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości
szkody nie mniej niż 2.000,00 zł.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona nie obejmuje szkód w obiektach w trakcie budowy,
rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

18.

Pytanie - Klauzula przepięć – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie
mniej niż 1.000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

19.

Pytanie - Klauzula ubytku wartości środków obrotowych/mienia osób trzecich w urządzeniach/ pomieszczeniach
chłodniczych – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż
1.000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

20.

Pytanie - Klauzula robót budowlano – remontowych – wnosimy o wyłączenie robót naruszających konstrukcję nośną
budynku/budowli lub konstrukcję dachu oraz wymagających pozwolenia na budowę.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

21.

Pytanie - szkody powstałe w wyniku błędów konstrukcyjnych związanych z nieprawidłowym montażem, użyciem
wadliwych materiałów – wnosimy o wykreślenie z zakresu ochrony.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

22.

Pytanie - Szkody spowodowane wodami gruntowymi – wnosimy o wykreślenie z zakresu limitu dla tego typu szkód. W
przypadku braku zgody wnosimy o zmniejszenie limitu do 100.000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu z 300.000 zł do kwoty 200.000 zł.
Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

23.

Pytanie - Klauzula poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji – wnosimy o wyłączenie kosztów poszukiwania miejsca
uszkodzenia w sieci elektrycznej, cieplnej i gazowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

24.

Pytanie - Klauzula zwiększonych kosztów i kontynuacji działalności – wnosimy o ograniczenie okresu
odszkodowawczego do nie dłuższego niż 3 miesiące. Wnosimy o wprowadzenie do treści klauzuli następujących
zapisów:
„Franszyza redukcyjna potrącana z każdego odszkodowania wynosi:
- 2 dni dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stale w równej lub zbliżonej wysokości przez
cały czas trwania okresu odszkodowawczego) – wysokość franszyzy redukcyjnej będzie ustalana na podstawie iloczynu
średniej dziennej wysokości kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej w umowie
ubezpieczenia liczbie dni (za dzień uważa się dzień roboczy dla danego Ubezpieczającego),
- 2.000,00 zł dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo).”
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

25.

Pytanie - Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania – wnosimy o dopisanie w treści klauzuli
następującego zastrzeżenia:
„Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż
30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
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3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do
użycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza
zakresem ubezpieczenia.”
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Ponadto zwraca uwagę, iż budynki
wyłączone z eksploatacji/użytkowania są zgłoszone w Pakiecie 4.
26.

Pytanie - Klauzula błędu w obsłudze - wnosimy wprowadzenie franszyzy w wysokości 10% szkody min. 1.000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

27.

Pytanie - Klauzula szkód zalaniowych – wnosimy o wykreślenie klauzuli. W przypadku odmowy prosimy o
wprowadzenie zastrzeżenia w brzmieniu: „ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem przeprowadzania
przez Ubezpieczonego wymaganych przeglądów technicznych i należytej dbałości o stan techniczny mienia.”
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

28.

Pytanie - Klauzula automatycznego ubezpieczenia składników mienia – prosimy o obniżenie limitu do 20% i
jednoczesne wprowadzenie zapisu, że limit ten dotyczy 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

29.

Pytanie - prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli nowych miejsc - 1.000.000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację. Zmianie ulegają Klauzule nowych miejsc w części A
i B w Załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

30.

Pytanie - Czy w Szpitalu są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe? - W jaki sposób są zabezpieczone miejsca
składowania tych materiałów łatwopalnych/wybuchowych? kto ma do nich dostęp? miejsce składowania cieczy
łatwopalnych i odpadów medycznych - magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w
jakich zbiornikach / pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków
elektrostatycznych i wentylacja.
Odpowiedź: Informacje dotyczące, rodzaju ilości i miejsca magazynowania materiałów łatwopalnych zostały wskazane
w Załączniku nr 1 Charakterystyka Zamawiającego. Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 2 do SIWZ
„Każdy Wykonawca ma prawo przed złożeniem oferty do przeprowadzenia na własny koszt wizji lokalnej
ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych, określonych, jako
przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły
techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiający”.

31.

Pytanie - prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe spełniają wymogi
określone odpowiednimi przepisami prawa i że są sprawne.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

32.

Pytanie - prosimy o udzielenie informacji czy wykonane w ostatnich 12 miesiącach przeglądy agregatów
prądotwórczych wykazały odstępstwa, usterki lub inne stany wymagające interwencji celem uzyskania niezbędnej
sprawności technicznej lub zapobieżenia powstania awarii/usterki/uszkodzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przeglądy nie wykazały żadnych odstępstw, usterek i nieprawidłowości
działania.

33.

Pytanie - czy tereny, na których znajdują się lokalizacje Zamawiającego są bezpośrednio zagrożone powodzią,
podtopieniem?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w żadnej ze zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji, nie ma bezpośredniego
zagrożenia powodzią, podtopieniami.

34.

Pytanie - Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 500,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

35.

Pytanie – Proszę o podział majątku na lokalizację. Jeżeli nie możemy podzielić szczegółowo proszę o podział
procentowy na lokalizację.
Odpowiedź: Zamawiający, wskazał to w odpowiedzi na pytanie 6.

36.

Pytanie - Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestia nieuregulowanych SIWZ mają zastosowania ogólne/szczególne
warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
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37.

Pytanie -. Czy w Pakiecie nr 2 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiający wyraża zgodę na
wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w następującej treści:
Ubezpieczyciel i Ubezpieczający postanawiają, że umowa ubezpieczenia będzie automatycznie wznawiana na kolejne
roczne okresy ubezpieczenia przez kolejne 3 lata.
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym
okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego.
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
a) na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości
będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 10 miesięcy pierwszego okresu
rozliczeniowego/polisowego do 10/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy
b) na koniec 10 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie
określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 22 miesiące okresu ubezpieczenia (12
miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 22/24 składki
należnej za 24 miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy
drugiego okresu rozliczeniowego).
c) na koniec 10 miesiąca trzeciego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 30%; wskaźnik szkodowości będzie
określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 34 miesiące okresu ubezpieczenia (24
miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy trzeciego okresu rozliczeniowego) do 34/36 składki
należnej za 34 miesięczny okres ubezpieczenia (24 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 10 miesięcy
trzeciego okresu rozliczeniowego).
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

38.

Pytanie W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody rzeczowe w mieniu
przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności objętej
ubezpieczeniem. (w tym w pojazdach samochodowych) prosimy o uzupełnienie powyższych zapisów poprzez
wprowadzenie: Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy przechowywane są w pomieszczeniu
zamkniętym i całodobowo dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze
nocnej i całodobowo dozorowanym.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

39.

Pytanie - W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody spowodowane ruchem pojazdów nie
podlegających obowiązkowi rejestracji w wydziale komunikacji, prosimy o przeformułowanie powyższego na – szkody
spowodowane ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

40.

Pytanie - W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody wyrządzone przez produkt (w tym
wyrób medyczny, farmaceutyczny, krew, gastronomiczny, wodę), z wyłączeniem szkód: prosimy o wyłączenie z
katalogu produktów krwi
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

41.

Pytanie - W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody wyrządzone podczas prowadzenia
eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych produktów leczniczych,
wyrobów medycznych lub kosmetyków, w tym również mieszanek żywieniowych i innych produktów służących
żywieniu noworodków, niemowląt i dzieci (dotyczy to konsekwencji zawinionego działania podczas ich wykonywania),
jeżeli zastosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej, z wyłączeniem niezależnych od lekarza,
bezpośrednich skutków działania samego preparatu podlegającego badaniu; wyłączeniu z zakresu ochrony podlegają
także szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
prosimy o:
• przeniesienie tego punktu do Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące
następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
• wykaz prowadzonych przez Zamawiającego eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz
badań klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków
• każde z ww. posiada odpowiednią zgodę komisji Bioetycznej (jeżeli taka była wymagana) na ich prowadzenie
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, że zakres ochrony
w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych nie obejmuje szkód w mieniu.
Zamawiający nie prowadzi eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych
produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków, nie posiada komisji bioetycznej.
Jedno badanie kliniczne prowadzone jest przed ordynatora Oddziału Reumatologicznego, na rzecz firmy QUINTLLES
sp. z o.o. Jest to badanie kliniczne polegające na badaniu III fazy leku biologicznego u pacjentów z RZS Reumatoidalne
Zapalenie Stawów. Sponsor ma zgodę Komisji Bioetycznej.
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Sponsor jak i badacz w zakresie badania klinicznego podlegają obowiązkowi posiadania ubezpieczenia, zgodnie z
obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 1034).
Zamawiający nie oczekuje włączenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora.
42.

Pytanie - W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 o szkody powstałe w związku z działalnością
podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego prosimy o przeniesienie tego punktu
do Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

43.

Pytanie - W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.3 o szkody wynikające z naruszenia dóbr
osobistych i praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej, prosimy o wykreślenie powyższego, a w
przypadku braku zgody na wprowadzenie podlimitu maks 20 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki.
Odpowiedź: Zgodnie ze wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ w części „C.3 Dobrowolne ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń
zdrowotnych” Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczeniem objęte są wyłącznie szkody osobowe.
„ Zakres minimalny:
Zamawiany zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody na osobie
powstałe w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej
działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu obejmującego:
- (…)
- szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych i praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej,
- (…)”
Zamawiający modyfikuje definicję szkody osobowej wykreślając ostatnie zdanie.
Szkoda na osobie (osobowa) – szkoda 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. Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta,
choćby nie wyniknęła z tego krzywda.

44.

Pytanie -. W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.3 o szkody wyrządzone podczas prowadzenia
eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz badań klinicznych produktów leczniczych,
wyrobów medycznych lub kosmetyków, w tym również mieszanek żywieniowych i innych produktów służących
żywieniu noworodków, niemowląt i dzieci (dotyczy to konsekwencji zawinionego działania podczas ich wykonywania),
jeżeli zastosowane metody pozostają w zgodzie z zasadami sztuki lekarskiej, z wyłączeniem niezależnych od lekarza,
bezpośrednich skutków działania samego preparatu podlegającego badaniu ;wyłączeniu z zakresu ochrony podlegają
także szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, prosimy o:
• wykaz prowadzonych przez Zamawiającego eksperymentów medycznych, w tym leczniczych i badawczych oraz
badań klinicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub kosmetyków
• każde z ww. posiada odpowiednią zgodę komisji Bioetycznej (jeżeli taka była wymagana) na ich prowadzenie
Odpowiedź: Zamawiający udzielił informacji w odpowiedzi do pytania 41.

45.

Pytanie - . W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.3 Szkoda na osobie (osobowa) – szkoda 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. Za szkody na osobie uważa się także szkody
polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta, choćby nie wyniknęła z tego krzywda. prosimy o
wykreślenie zapisu. Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw
pacjenta, choćby nie wyniknęła z tego krzywda. Jeżeli t nie spotka się z akcentacją to proszę o wprowadzenie limitu na
to ryzyko (na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta) do 30 tys. zł na jeden i wszystkie wypadki
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje definicję szkody osobowej wykreślając ostatnie zdanie.
Szkoda na osobie (osobowa) – szkoda 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. Za szkody na osobie uważa się także szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych i praw pacjenta,
choćby nie wyniknęła z tego krzywda.

46.

Pytanie- W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących
następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych prosimy o wykreślenie rozszerzenia
czystych start finansowych. W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. rozszerzenia prosimy o potwierdzenie, iż
intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem wyłącznie szkód mających postać CSF polegających na braku dostępu.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Zamawiający wyjaśnia, iż powyższy zapis
nie dotyczy OC produktu. A w kontekście działalności medycznej obejmuje zakresem wyłącznie szkody mające postać
CSF polegające na braku dostępu.
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47.

Pytanie - Czy w odniesieniu do zapisów dotyczących zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody
będące następstwem udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w Pakiecie nr 2 C.2 Zamawiający
wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu minimalnego szkód szkody powstałych przy wykonywaniu przez
Ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z
zarządzaniem jednostką służby zdrowia. W przypadku braku zgody na wykreślenie ww. rozszerzenia prosimy o
potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie Zamawiającego potwierdza, iż nie jest
intencją Zamawiającego objęcie zakresem ubezpieczenia D&O.

48.

Pytanie - Prosimy o informację jakie działania prewencyjne podjął/ podejmuje Zamawiający w celu przeciwdziałania
występowaniu szkód medycznych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?
Odpowiedź: Zamawiający przekazał informacje dotyczące działań prewencyjnych, stosowanych procedur w załączniku
nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego.

49.

Pytanie -. W odniesieniu do Wzoru umowy do pakietu 2 §9 pkt. 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu obowiązującego przy zgłoszeniu szkody z 14 na 7 dni ?
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

50.

Pytanie Czy w pakiecie nr 2 C.2 i C.3 Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej
lub zakładowej.
Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową.
1. Poza włączeniami określonymi w OWU, Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody:
1)powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania
na terytorium RP,
2)powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków
psychotropowych, narkotyków,
3)powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
4)wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
5)spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia,
6)powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką lub innym
dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania,
7)wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków
aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia)
dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy , jeżeli ich
stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody,
8)polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu kosmetycznego i
toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem,
9)wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości,
10)spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego,
11)powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia,
wibracji oraz działania hałasu.”.
2. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Pakiet 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

51.

Pytanie - W odniesieniu do definicji kradzieży zwykłej, prosimy o dodanie zapisu:
„ Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem , że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie
po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany. Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia.

52.

Pytanie - Prosimy o przeniesienie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji z katalogu klauzul
obligatoryjnych do zakresu preferowanego
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

53.

Pytanie - W związku z zapisem „Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż
opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony
ubezpieczeniowej”
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie zaznaczono inaczej limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą
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miały zastosowanie do umowy (choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego
ryzyk
lub
przewidywały
go
w
wyższej
wysokości
niż
limit
określony
zapisami
SIWZ).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że jeżeli nie zaznaczono inaczej limity odpowiedzialności wprowadzone
zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu
odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).
54.

Pytanie - „Ochroną ubezpieczeniową objęte są należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub będące w
posiadaniu (samoistnym lub zależnym):
- mienie wyłączone z eksploatacji / użytkowania niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia”
– prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania z powodu przeznaczenia do
rozbiórki, likwidacji, zezłomowania.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie oraz nie ubezpiecza mienia przeznaczenia
do rozbiórki, likwidacji, zezłomowania.

55.

Pytanie Prosimy o informację, czy wszystkie obiekty budowlane są aktualnie użytkowane.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia budynki w Pakiecie 1 są aktualnie użytkowane.

56.

Pytanie - Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania
przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz
określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie ma takich planów.

57.

Pytanie - Uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli dewastacji z 250 000,00 zł na
100 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

58.
Pytanie - Klauzula katastrofy budowlanej - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód- wynikłych wskutek
prowadzenia w obiekcie prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję nośną obiektu lub dachu
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.
59.

Pytanie - Klauzula przepięć – prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych
we wszelkiego rodzaju odgromnikach, bezpiecznikach, stycznikach, wkładkach topikowych i in. urządzeniach
przeciwprzepięciowych, których uszkodzenie wskutek przepięcia jest efektem prawidłowego zadziałania tych
urządzeń
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

60.

Pytanie - W odniesieniu do klauzuli przepięć uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu
1 000 000,00 zł
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

61.

Pytanie - Klauzula robót budowlano-remontowych - prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych
wskutek prowadzenia w obiektach prac remontowo-budowlanych naruszających konstrukcję nośną danego obiektu
lub dachu.
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie.

62.

Pytanie - Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody – prosimy o zmianę jej treści na następującą:
W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/
prowadzenia działalności dopuszcza się, po powiadomieniu o szkodzie Ubezpieczyciela, możliwość bezzwłocznego
dokonania naprawy przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne
działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie
jej rozmiaru i przyczyny.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść klauzuli, która otrzymuje brzmienie:
Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług/
prowadzenia
działalności
dopuszcza
się
możliwość
bezzwłocznego
dokonania
naprawy
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, pod
warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej rozmiaru i przyczyny.
Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

63.

Pytanie - W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i zakresu ubezpieczenia: „ Wszelkie szkody w
ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli
Ubezpieczonego/Ubezpieczającego zdarzeń….
Prosimy o dopisanie:
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„z zastrzeżeniem wyłączeń, określonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie
przewidziano, oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień”
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. Oczekiwane zmiany są zawarte w treści
SIWZ wraz z załącznikami.
Ubezpieczenia komunikacyjne:
64.

Pytanie - Uprzejmie prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia z trzech na dwa lata
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie przewidywanego terminu realizacji zamówienia i okresu
ubezpieczenia z 36 miesięcy na 24 miesiące.
Zmianie ulega SIWZ, Ogłoszenie oraz Załącznik nr 2, 4c, 10 do SIWZ wszędzie tam gdzie wskazano okres
ubezpieczenia i termin realizacji zamówienia dla Pakietu 3 (ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych).

Zamawiający zamieszcza na stronie NOWY Zmodyfikowany Załącznik nr 4c Formularz
ofertowy dla Pakietu 3.
65.

Pytanie - W odniesieniu do zapisu: „ W ramach dodatkowego limitu ponad su w wysokości 10% SU danego pojazdu,
nie mniejszego niż 1 000,00 zł Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu poniesione przez niego koszty holowania lub
transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub do siedziby Ubezpieczonego, koszty parkowania
uszkodzonego pojazdu, uprzątnięcie pojazdu z miejsca kolizji, działań podjętych w celu zmniejszenia zakresu szkody”
Prosimy o zmianę na:
„Zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin i sporządzenia
powypadkowej oceny technicznej, transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu
naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, Ubezpieczyciel
pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł,”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany w treści: „W ramach dodatkowego limitu ponad
sumę ubezpieczenia Zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż do dnia dokonania oględzin i
sporządzenia powypadkowej oceny technicznej, transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca siedziby albo zakładu
naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, Ubezpieczyciel
pokrywa koszt transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł. Powyższy
limit stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia”.
Modyfikacji ulega Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
__________________________________________________________________________________W związku z wprowadzonymi zmianami modyfikacji ulega SIWZ i Ogłoszenie o zamówieniu
Rozdział IV Termin Wykonania Zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy
Przewidywany termin realizacji zamówienia: 01.04.2018 r. – 31.03.2021 r. (dotyczy Pakietów 1,2)
Przewidywany termin realizacji zamówienia: 15.04.2018 r. – 14.04.2021 r. (dotyczy Pakietu 4)
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące
Przewidywany termin realizacji zamówienia: 01.04.2018 r. – 31.03.2020 r. (dotyczy Pakietu 3)
Załącznik nr 1 Charakterystyka Zamawiającego
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis Zamówienia
Załącznik nr 4 c Formularz ofertowy dla Pakietu 3
Załącznik nr 10 Wykaz pojazdów
Uwaga załączniki o charakterze poufnym zostaną przesłane wykonawcom, którzy zwrócili lub zwrócą się o
przekazanie części poufnej SIWZ.
Załącznik nr 4 c Formularz ofertowy dla Pakietu 3 zostanie zamieszczony na stronie Pełnomocnika Zamawiającego
www.merydian.pl
Termin złożenia ofert nie ulega zmianie.
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