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Wrocław, 29.11.2018 r.
Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

ZMIANY DO SIWZ NR 222/2018/N/Zgierz
Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria
brokerska Supra Brokers S.A. informuje o następujących zmianach w SIWZ:
1. Pakietu I zostaje rozdzielony na dwie części tj. na:
Pakiet I
1. Obowiązkowe Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
2. Dobrowolne Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia
Pakiet IV
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
W związku powyższym:
 zmianie ulega załącznik nr 3 Formularz ofertowy oraz załącznik nr 6 Umowa
generalna dla zadań Pakietu I. Dodatkowo wprowadza się załączniki nr 15 Formularz
ofertowy oraz załącznik nr 16 Umowę generalną dla zadań Pakietu IV. W/w
dokumenty stanowią załączniki do niniejszych zmian.


Do pkt. XV SIWZ tj. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT dodaje się IV
PAKIET



Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia
polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego
stanowiących 20% zamówienia podstawowego dla zadań Pakietu IV, tj:
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XI.
POWTÓRZENIE
USŁUG
PODOBNYCH
DO
ZAMÓWIENIA
PODSTAWOWEGO
Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia
polegającego na powtórzeniu usług
podobnych do zamówienia podstawowego
stanowiących 5% zamówienia podstawowego dla zadań Pakietu I i 50% zamówienia
podstawowego dla zadań Pakietu II i III, 20% zamówienia podstawowego dla zadań Pakietu
IV. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1
pkt. 6 ustawy.


Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 900 zł dla Pakietu IV.
Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert

XX.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 17 100 zł dla Pakietu I, 200 zł
dla Pakietu II/ 1 400 zł dla Pakietu III, 900 zł dla zadań Pakietu IV. Wykonawca
wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Zmienia się zapis pkt. XX pkt. 2 UWAGA zgodnie z poniższym:
2. Wadium może być wnoszone w formie:
1) Pieniądza - wadium uznaje się za wniesione w chwili wpływu środków na konto
Zamawiającego: 98 8783 0004 0111 5994 2000 0003
Do potwierdzenia: - kopia dowodu wpłaty dołączona do oferty.
Przelew należy opisać ze wskazaniem przetargu (numeru SIWZ i nazwy
zamawiającego), którego wadium dotyczy (jeżeli zamówienie udzielane jest
w częściach – należy wskazać dodatkowo numer części i kwotę dotyczącą danego
części).
2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancji bankowych,
4) gwarancji ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt
2ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).
UWAGA !!!: w przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt 2 ppkt
2,3,4,5 –oryginały dokumentów powinny być wniesione w oryginale w postaci
elektronicznej.
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3. Do szczegółowych warunków zmówienia dla zadań Pakietu I zostaje dodana
klauzula fakultatywna o poniższej treści:
Klauzula funduszu prewencyjnego
Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków
funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
w kwocie 80 000,00 PLN dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. Cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki
zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną
podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o
uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela oraz z uwzględnieniem obowiązków
ustawowych spoczywających na Ubezpieczycielu, obowiązujących w dniu podpisania
umowy prewencyjnej.
W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 3 Formularz ofertowy dla zadań
pakietu I. Poprawiony dokument stanowi załącznik do niniejszych zmian.
4. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 06.12.2018 r. na 17.12.2018 r.
VIII.

ZŁOŻENIE OFERTY
1. Wykonawca składa ofertę do dnia 17.12.2018 r. do godz. 11:00 , dalej „oferta” za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

IX.

OTWARCIE OFERT
1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r., o godzinie 11:10 .
2.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
3.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację
z otwarcia ofert.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński
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