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Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2017 r. 

Znak sprawy: 18/2017 

 
Do Wykonawców 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi „Usługi kompleksowego ubezpieczenia 
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 628103-N-
2017 data publikacji 05.12.2017 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
Niniejszym Zamawiający zawiadamia, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”.  
Na podstawie art. 38 ust.1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień, 
jednocześnie uzupełniając treść SIWZ o poniżej wskazane informacje. 
 

 

 
Pytanie 1 
Prosimy o wykreślenie w  załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 1 B klauzuli nr 58: „KLAUZULI ODSTĄPIENIA OD PRAWA 
REGRESU” 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. 

 

Pytanie 2 
W klauzulach dodatkowych: w klauzuli nr 50: KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/SZKÓD ELEKTRYCZNYCH wnosimy o 
wprowadzenie limitu dla szkód elektrycznych w wysokości 500.000 zł. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł dla szkód elektrycznych. 
Limit nie dotyczy szkód związanych z wyładowaniami atmosferycznymi. 

 

Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin 
składania ofert do dnia 18.12.2017 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.12.2017 r. o godz. 
13:15. 

 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami oraz 
udzielonymi odpowiedziami na pytania. 
 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

 dr n. med. Marek Lewandowski 
/podpis na oryginale/ 
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