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Do wszystkich  

Wykonawców  

 

 

 

 

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ,  przetarg numer ZP/05/2019  na ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej  

 

 

W związku z ogłoszonym przetargiem numer ZP/05/2019  na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i 

pozostałego majątku rzeczowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej i w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców Zamawiający przekazuje  poniższe 

informacje oraz wyjaśnienia/i modyfikacje treści SIWZ 

 

 

 

1. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem  
odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami 
aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); 
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich   

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 
c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 
 
2. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? 
9. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom 

okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w 

protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? 
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 

otoczenia; 
b) sprzętu przeciwpożarowego; 
c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 
d) instalacji gazowej; 
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
f) instalacji gazów medycznych; 
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 
h) instalacji ciśnieniowych; 
i) urządzeń dźwigowych 
 
Odp Ad 1 i 2 Zamawiający wyjaśnia iż obiekty budowlane i znajdujące się w nich mienie jest 

co do zasady zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w zakresie 

przeglądów okresowych   
 

3. Prosimy o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia wraz z podaniem wieku i 
wartości poszczególnego sprzętu z podziałem na medyczny, niemedyczny, stacjonarny i przenośny.  
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Odp Zamawiający informuje iż wykaz sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia 
zostanie przekazany po rozstrzygnięciu postępowania wybranemu w jego wyniku wykonawcy  

  
4.W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia – ochrony inwestycyjnej zwracamy się z pytaniem, czy 
Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą: 
 
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA  
(Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,  
b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji , 
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie 
ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez  Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków 
trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna 
ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. 
Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych 
powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną 
ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-
montażowych (w tym prób i testów). 
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni 
po zakończeniu każdego  okresu ubezpieczenia. 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela  w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli 
mienia ograniczona jest do wysokości kwoty 1.000.000,00 zł 
Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli 
limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.  
Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: 
Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 
dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w 
danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.  
W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, 
rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.  
Dotyczy zarówno AR jak i EEI 

 

Odp Zamawiający  nie wyraża zgody 
 
 
5.W odniesieniu do Klauzuli katastrofy budowlanej zamieszczonej w SIWZ zwracamy się z zapytaniem czy 
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: 
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach których wiek 
przekracza 50 lat.  

Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00zł. 

 

Odp Zamawiający  nie wyraża zgody 
 

 

6.W odniesieniu do Klauzuli drobnych prac budowlanych zamieszczonej w SIWZ zwracamy się z pytaniem, czy 

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:   

 

KLAUZULA DROBNYCH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:  

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z 

prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac 

ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:  

a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,  

b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;  
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2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe 

wskutek: a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac 

remontowo-budowlanych,  

b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materia łów lub 

niewłaściwej technologii wykonawstwa,  

c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,  

d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,  

e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na 

samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, 

niezależnie od przyczyny pierwotnej;  

3) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem d robnych prac 

remontowo-budowlanych:  

a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności 

określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły 

w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych 

prac oraz koszt ich wykonania,  

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i 

innych żywiołów;  

4) wysokość limitu odpowiedzialności, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje ubezpieczający kierując się 

przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; limit odpowiedzialności ulega 

pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym 

mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu 

odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu 

odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności od dnia następnego po zapłacie 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej. 

Wysokość limitu na jeden i wszystkie wypadki: 50.000,00 zł  

Wysokość franszyzy redukcyjnej 1.000,00 zł 

 

 

Odp Zamawiający  nie wyraża zgody 
 
 

 

7. W przypadku braku zgody na wprowadzenie zaproponowanej powyżej treści KLAUZULI DROBNYCH PRAC 
REMONTOWO-BUDOWLANYCH prosimy o zgodę na dodanie do treści klauzuli wskazanej w SIWZ dodatkowego 
zapisu wskazanego poniżej: 
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem 

przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-
budowlanych pod warunkiem, że prace te prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają 
pozwolenia na budowę. 
 

 

Odp Zamawiający  wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji Załącznika nr 2  

 
8.W odniesieniu do Klauzuli zgłaszania szkód zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

skrócenia terminu zgłaszania szkód z 7 dni roboczych na 5 dni  

 

Odp Zamawiający  nie wyraża zgody 
 
 

9. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy. 

 

Odp Zamawiający potwierdza  
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10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w poniższej treści: 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających 

jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, 

w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz 

nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, 

lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane 

elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w 

ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą 

następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od 

jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do 

powstania szkód. 

Przy czym za: 

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji 

lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub 

urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do 

przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg 

nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który 

rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. 

„konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”. 

 

Odp Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji  Załącznika nr  2 do SIWZ  

 

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego w ubezpieczeniu 

sprzętu elektronicznego w wysokości 500 zł, dla nośników danych, oprogramowania, kosztów odtworzenia 

danych, sprzętu medycznego – 5% wartości odszkodowania min 500 zł 

 

Odp Zamawiający  nie wyraża zgody 

 

12. W odniesieniu do ubezpieczeń OC prosimy o informacje czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu, 

na jaki ma być zawarta umowa generalna do 12 miesięcy; w przypadku braku zgody na roczny okres 

obowiązywania umowy generalnej, wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia: 

 

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony  

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, 

jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości 

przekroczy 30 %  

2. 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.  

3. 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.  

• Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja 

pośrednika)] x 100 %.  

 

Odp Zamawiający  nie wyraża zgody zarówno na skrócenie okresu ubezpieczenia jak i 

wprowadzenie wnioskowanej klauzuli  
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13. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o 

informacje czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu, na jaki ma być zawarta umowa generalna do 12 

miesięcy; w przypadku braku zgody na roczny okres obowiązywania umowy generalnej, wprowadzenie klauzuli 

wypowiedzenia: 

 

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony  

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, 

jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości 

przekroczy 45 %  

2. 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.  

3. 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.  

• Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja 

pośrednika)] x 100 % 

 

Odp Zamawiający  nie wyraża zgody zarówno na skrócenie okresu ubezpieczenia jak i 

wprowadzenie wnioskowanej klauzuli  

 
14. W odniesieniu do umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzór) załącznik nr 4 § 2 pkt. 1 prosimy o 

wskazanie okresu na jaki ma być zawarta umowa ubezpieczenia.  

 

Odp Zamawiający wyjaśnia że umowa będzie zawarta na okres 2019 -2022 i dokonuje stosownej 

modyfikacji Załącznika nr 4  

 

15. W odniesieniu do zapisów Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia załącznik nr 2 czy Zamawiający wyraża 

zgodę na wykreślenie zapisów pkt 4.  

 

Odp Zamawiający  nie wyraża zgody 
 
 

16. W odniesieniu do zapisów Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia załącznik nr 2 czy Zamawiający wyraża 

zgodę na wykreślenie w pkt 7 klauzuli warunków i taryf. W przypadku braku zgody na wykreślenie czy 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jej rodzaju na klauzulę fakultatywną.  

 

 

Odp Zamawiający  nie wyraża zgody 
 
 

17. W odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą prosimy o wskazanie aktualnej podstawy prawnej/ aktualnego rozporządzenia  

 

Odp Zamawiający  potwierdza iż  ochrona w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  będzie udzielana  

zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.  z 2018 poz. 

2190 i 2219 oraz z 2019 poz 492 i 730) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 

2019 r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą  
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18. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego przy 

rozszerzeniu odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego / ubezpieczonego 

funkcji o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem 

podmiotem leczniczym prosimy o potwierdzenie,  że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną 

ubezpieczenia D&O.  

 

Odp Zamawiający potwierdza  

 

19. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego przy 

rozszerzeniu odpowiedzialności za szkody będące następstwem pobrania, przechowywania jak i podania krwi i 

preparatów krwiopochodnych oraz komórek, tkanek, lub  narządów prosimy o informację czy pobieranie, 

przechowywanie i przetaczanie odbywa się jedynie na potrzeby własne, czy w szpitalu jest prowadzony bank krwi 

albo komórek macierzystych albo nasienia. 

 

Odp   Zamawiający informuje iż w Szpitalu nie jest prowadzony bank krwi albo komórek 

macierzystych albo nasienia. 

 

20. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prosimy o 

wykreślenie rozszerzenia odpowiedzialności za szkody osobowe wynikające z naruszenia praw pacjenta lub 

niedochowania tajemnicy lekarskiej. W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie odpowiedzialności 

za naruszenie praw pacjenta, prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku 

naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.  

 

Odp Zamawiający wprowadza wnioskowany limit i  dokonuje stosownej modyfikacji  Załącznika nr  

2 do SIWZ  

 

21. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  w związku z prowadzoną 

działalnością  

czy Zamawiający wyraża zgodą zmianę zakresu terytorialnego dla szkód niewynikających z udzielania świadczeń 

zdrowotnych a wyrządzonych w czasie wyjazdów służbowych, odbywanych przez osoby oddelegowane przez 

Ubezpieczonego na poniższy: 

poza granicami RP, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. 

 

Odp Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji  Załącznika nr  2 do SIWZ  

 

21. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  w związku z prowadzoną 

działalnością  

przy OC pracodawcy czy Zamawiający wyraża zgodą na wykreślenie zapisu (…)  bez względu na podstawę 

zatrudnienia. Czy Zamawiający  wyraża zgodę na wprowadzenie definicji a pracownika w treści poniżej: 

pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby 

fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się 

także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy.  

 

Odp Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji  Załącznika nr  2 do SIWZ  
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22. W odniesieniu do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  w związku z prowadzoną 

działalnością prosimy o wykreślenie zapisu: „Jeżeli ogólne warunki Wykonawcy przewidują wyłączenie 

odpowiedzialności za czynności zawodowe wyłączenie to ma zastosowanie jedynie do czynności zawodowych 

objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych”. 

 

 

Odp Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje stosownej modyfikacji  Załącznika nr  2 do SIWZ  

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Jednocześnie  Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania ofert z 27 czerwca 2019 
godzina 11.00 na 28 czerwca 2019 godzina 12.00 i analogicznie termin otwarcia ofert ulega zmianie z 27 czerwca 
2019 godzina 11.30 na 28 czerwca 2019 godzina 12.30   

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

      

 

 


