
JAWNE SPROSTOWNIE DO SWZ 

  

Warszawa dnia 14.07.2022 r.  

 

Do wszystkich Uczestników postępowania  

Znak sprawy: EP/59/2022 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Szpitala 

Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie (2 CZĘŚCI), prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) – zwaną dalej 

ustawą PZP, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progu unijnego o jakich mowa w 

art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.) 

 

Działając w oparciu o art. 286. ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129) – zwaną dalej ustawą PZP, Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej 

literówki na formularzu ofertowym dla części 1 – Załącznik nr 4a 

Było: 

KRYTERIUM PREFEROWANY ZAKRES UBEZPIECZENIA 
 

LIMITY OCHRONY 

 

Ryzyko / klauzula 

 

Limit minimalny  

– wynikający z 

zakresu 

obowiązkowego 

opisanego w SWZ 

(0 pkt) 

Limit maksymalny  

–  preferowany 

przez 

Zamawiającego 

(maks. liczba 

punktów) 

 

Oferowany przez 

Wykonawcę limit  

nie mniejszy niż limit 

minimalny 

(kolumna 2) 

i nie większy niż limit 

maksymalny 

(kolumna 3) 

Proszę wpisać 

wartość w zł 

Liczba 

punktów 

możliwych 

do 

uzyskania 

1 2 3 4 5 

szkód mechanicznych 250 00,00 zł 500 00,00 zł  2 

 

 

Winno być: 

Było: 

KRYTERIUM PREFEROWANY ZAKRES UBEZPIECZENIA 
 

LIMITY OCHRONY 

 



Ryzyko / klauzula 

 

Limit minimalny  

– wynikający z 

zakresu 

obowiązkowego 

opisanego w SWZ 

(0 pkt) 

Limit maksymalny  

–  preferowany 

przez 

Zamawiającego 

(maks. liczba 

punktów) 

 

Oferowany przez 

Wykonawcę limit  

nie mniejszy niż limit 

minimalny 

(kolumna 2) 

i nie większy niż limit 

maksymalny 

(kolumna 3) 

Proszę wpisać 

wartość w zł 

Liczba 

punktów 

możliwych 

do 

uzyskania 

1 2 3 4 5 

szkód mechanicznych 250 00,00 zł 500 000,00 zł  2 

 

 

 

 

 

 

W związku ze sprostowaniem modyfikacji ulega załącznik nr 4a. 

Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobligowani są uwzględnić udzielone odpowiedzi. 

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

 

 


