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Wrocław, 25.03.2021 r. 
 

 
 

Do uczestników  postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia 
Szpitala Murcki Sp. z o. o. 

 
 

WYJAŚNIENIE TRE ŚCI SWZ  NR 35/2021/Katowice 

 
Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Murcki Sp. z o. o.,  na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez 
wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ: 
 
 
Pytanie 1. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość? 
Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka, na 01.03.2021 r. 
 
Pytanie 2. W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec 
grudnia 2020, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan 
szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia. 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 
Pytanie 3. W  celu  oceny  informacji  o  dotychczasowym  przebiegu  ubezpieczeń,  
prosimy  o  odpowiedź  na poniższe pytania: 
a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w 
zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi 
negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 
b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku 
odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 
c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do 
określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych 
ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 
d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów? 
Odpowiedź: Zakres, wysokość franszyz oraz przedmiot ubezpieczenia były zbliżone do 
wnioskowanego. 
 
Pytanie 4. W związku z dużą częstotliwością występowania szkód w sprzęcie 
elektronicznym w okresie wskazanym w SWZ, prosimy o informację, czy Zamawiający 
przedsięwziął kroki mające na celu ograniczenie liczby i wartości szkód? Jakie? 
Odpowiedź: TAK - Prowadzone są okresowe szkolenia stanowiskowe mające na celu 
ograniczenie liczby i wartości szkód. 
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Pytanie 5. Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach 
wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli 
tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie 
mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne 
Zamawiającego po takich szkodach. 
Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka. 
 
Pytanie 6. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia 
lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub 
szkody spowodowane podtopieniami z obfitych opadów atmosferycznych? Jeśli tak, 
prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało 
dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego 
po takich szkodach? 
Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka. 
 
Pytanie 7. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z 
podniesienia się wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 
zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź zmienia 
zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 8. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym 
medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia: 
a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają 
konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają 
dodatkowe/awaryjne źródła zasilania 
b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma 
zewnętrzna. 
Odpowiedź:  
a. TAK 
b. personel własny i firmy zewnętrzne. 
 
Pytanie 9. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w 
pomieszczeniu: a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody, 
b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe 
a/ NIE 
b/ Na wyposażeniu są gaśnice proszkowe 
 
Pytanie 10. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w 
rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału 
sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)? 
Odpowiedź:  Zabezpieczenia typu S zlokalizowane w części rozdzielni oddziałowych. 
Dodatkowo stosowane są UPS-y, listwy filtruj ące.  
 



  Strona 3 z 16                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 Dokument chroniony prawem autorskim 
© Supra Brokers S.A.                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

SUPRA BROKERS® 

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000425834,   

kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234 
www.suprabrokers.pl 

 

 

Pytanie 11. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny 
- obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o 
wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 12. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wyjaśnienie: 
W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności 
odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany 
powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie  ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych żywiołów „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum 
wymienionych poniżej ryzyk:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest 
objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, 
sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w 
wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub 
biologicznego” 
Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 
zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 
objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie 
ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że  zakresem ubezpieczenia nie będą objęte 
szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje 
zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 
ubezpieczenia 
 
Pytanie 13. W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w 
szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy 
niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie  
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co 
najmniej następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest 
objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, 
sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w 
wyniku reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub 
biologicznego” 
Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do 
zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą 
objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich 
sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie 
ubezpieczenia.” 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że  zakresem ubezpieczenia nie będą objęte 
szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje 
zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie 
ubezpieczenia. 
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Pytanie 14. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem 
intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i 
niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę 
przedmiotów objętych ubezpieczeniem. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie 
odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 16. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ 
zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W 
związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający 
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 17. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone 
zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie 
przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej 
wysokości, niż limit określony zapisami SWZ. 
 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 18. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający 
planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących 
obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to 
prace. 
Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka. 
 
Pytanie 19. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia 
budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich 
wartości. 
Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka oraz rejestrem majątku. 
 
Pytanie 20. W przypadku, gdy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone 
z eksploatacji , prosimy o wskazanie przyczyn wyłączenia mienia z eksploatacji. W jaki 
sposób zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone? 
Odpowiedź:  Wyłączenie mienia z eksploatacji związane jest z prowadzonymi 
inwestycyjnymi polegającymi między innymi na budowie  nowego  budynku  szpitala  
oraz  przebudowie  budynków istniejących. W momencie rozpoczęcia robót 
budowlanych i  przekazania placu budowy, odpowiedzialnym za budynki jest 
wykonawca robót. Media w trakcie robót są odłączone.   
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Pytanie 21. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia budynków w złym/awaryjnym 
stanie technicznym, prosimy o informację, czy w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 
Zamawiający zamierza przeprowadzić w tych budynkach remonty/modernizacje 
zmierzające do poprawy stanu technicznego? Jeśli tak – kiedy i w jakim zakresie? 
Odpowiedź: TAK. Zamawiaj ący planuje rozpoczęcie przeprowadzenia remontu w/w 
budynków w 2021 r.  
 
Pytanie 22. W przypadku braku odpowiedzi twierdzącej w powyższym pytaniu – czy 
Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji te 
budynki? 
Odpowiedź: Nie dotyczy. 
 
Pytanie 23. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć 
z eksploatacji jakiekolwiek inne budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o 
jakiej wartości? 
Odpowiedź:  TAK. Budynek administracji, kostnicy, administracyjno-gospodarczy.  
Wyłączenie mienia z eksploatacji związane jest z prowadzonymi inwestycyjnymi 
polegającymi między innymi na budowie  nowego  budynku  szpitala  oraz  
przebudowie  budynków istniejących. W momencie rozpoczęcia robót budowlanych i  
przekazania placu budowy, odpowiedzialnym za budynki jest wykonawca robót. 
Media w trakcie robót są odłączone.   
 
Pytanie 24. W związku z informacją o planowanej budowie, prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do mienia w budowie. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 25. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że określony 
w klauzuli limit dotyczy sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w danym ryzyku na 
początku okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 26. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za 
wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 27. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z 
niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 28. Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej 
treści: 
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy 
postanawiają, że w przypadku, gdy 
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1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych 
odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w 
danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 
dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju 
ubezpieczenia, lub 
2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania 
ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze 
względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub 
reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela 
reasekuracji na dotychczasowych warunkach, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia 
umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo 
drugiego okresu polisowego. 
Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje 
w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 29. Wnosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków 
trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji. 
Odpowiedź: Budynek chirurgii – ł ączna suma ubezpieczenia środków trwałych   7 301 
627,50 zł. 
 
Pytanie 30. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
I. mienie wyłączone z eksploatacji? 
II. Pustostany? 
III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym? 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych 
sum ubezpieczenia i jakie są plany co do tych obiektów oraz prosimy o wyłączenie w/w 
mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu 
ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-a z 
limitem odpowiedzialności do 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W 
przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego 
przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zgodnie z informacją do oceny ryzyka oraz rejestrem majątku i 
odpowiedziami na pytania powyżej.  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 
limitu 100 000 zł i ograniczenie zakresu do FLEXA + powódź. Niniejsza odpowiedź 
zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 31. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki 
przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia. 
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z 
zakresu ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
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Pytanie 32. Wnosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki 
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one 
zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 33. Wnosimy o doprecyzowanie, iż w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów, 
Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi z naturalnych zboczy – nie jest spowodowana 
działalnością człowieka. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 34. Wnosimy o wyłączenie dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, 
aparatów, odpowiedzialność za nieostrożność, zaniedbanie oraz zniszczeniu przez osoby 
trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 35. Wnosimy o zgodę na zmianę zapisu dla Przerwy w działaniu lub wadliwe 
działanie urządzeń chłodniczych, na treść: zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje 
rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w 
urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych* na podanych niżej 
zasadach: Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu ubezpieczonych 
towarów na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury 
przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody 
fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu 
klimatyzacyjnym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do 
przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na 
mocy zawartej umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody na mocy 
niniejszej klauzuli pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny, 
udokumentowany serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń klimatyzacyjnych. 
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są : szkody, których powstanie przypisać 
można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą / 
pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów*, 
• wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. 
wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie, 
• szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, 
wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 
• szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich 
niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji 
powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest 
ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu 
(maszynie) chłodniczym, 
• szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do 
spożycia. 
• szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / 
pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów, powstałe 
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w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w 
zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego. 
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 50.000 PLN; Franszyza redukcyjna 500 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 36. Wnosimy o wyłączenie zapisów dla Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii 
w zakresie nieprawidłowej obsługi przez operatora oraz niedoboru wody w kotłach oraz 
sformułowania „itp.”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie  37. Wnosimy o zmianę treści dla Uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 
odtworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością, w tym koszty związane z 
osuszaniem, odgrzybianiem – jeżeli wynikało ono z długotrwałego oddziaływania 
czynników je powodujących i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych 
wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Z zakresu wyłączone są koszty pracy 
w nadgodzinach i dniach wolnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 38. Wnosimy o zmianę wysokości limitów na jedno i wszystkie zdarzenia dla 
Szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach do wysokości 50.000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 39. Wnosimy o zmianę wysokości limitów na jedno i wszystkie zdarzenia dla 
Infrastruktury drogowej do wysokości 50.000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 40. Wnosimy o zmianę wysokości limitów na jedno i wszystkie zdarzenia dla 
Zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej do wysokości 50.000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 41. Wnosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla 
celowych kosztów związanych z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą 
oraz powstałych w związku z ratowaniem mienia w razie bezpośredniego zagrożenia 
działaniem powstałego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową do wysokości 100.000 
PLN 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 42. Wnosimy o wykreślenie dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie 
wszystkich ryzyk nieostrożności, zaniedbania użytkownika oraz świadomego działania osób 
trzecich. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 43. Wnosimy o doprecyzowanie dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w 
systemie wszystkich ryzyk, iż ryzyka lawiny i osunięcie się ziemi objęte są ochroną jeżeli 
nie nastąpiły w wyniku działania człowieka. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 44. Wnosimy o wskazanie dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie 
wszystkich ryzyk, dla zakresu terytorialnego sprzętu przenośnego (w tym sprzętu 
stanowiącego wyposażenie karetek), jakiego sprzętu dotyczy zapis, w związku z brakiem na 
wykazie sprzętu przenośnego oraz sprzętu wskazanego jako wyposażenie karetek. Prosimy o 
podanie wartości mienia zainstalowanego w karetkach. 
Odpowiedź: TAK. Na wyposażeniu karetki jest Defibrylator ZOLL AED. 
 
Pytanie 45. Wnosimy o wykreślenie dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie 
wszystkich ryzyk, w Dodatkowych warunkach ubezpieczenia danych, oprogramowania i 
programów komputerowych (IT –information technology) zapisu dotyczącego Utraty lub 
uszkodzenia wynikającego z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu 
użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 46. Wnosimy o zmianę w zapisów klauzuli reprezentantów na treść: Ubezpieczyciel 
nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego 
uważa się członków zarządu spółki, prokurentów, dyrektorów, właścicieli / wspólników 
oraz inne osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa 
własności uprawnione są do zarządzania podmiotem gospodarczym. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 47. Wnosimy o zmianę klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczanego w 
wartości księgowej brutto z Obligatoryjnej na Fakultatywną. W przypadku braku akceptacji 
wniosku, prosimy o zmianę wysokości limitu do 100.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 48. Wnosimy o wprowadzenie do treści klauzuli Katastrofy budowlanej zapisów o 
braku odpowiedzialności dla budynków w wieku powyżej 50 lat. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 49. Wnosimy o zmianę limitu dla klauzuli transportowej – na 50.000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 50. Wnosimy o zmianę treści dla klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji 
powyżej 30 dni, iż ochrona w takich nieruchomościach odpowiada zakresowi FLEXA z 
limitem 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 30. 
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Pytanie 51. Wnosimy o zmianę limitu dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – 
limit ponad sumę ubezpieczenia – koszty do wysokości 10% wartości szkody objętej 
ubezpieczeniem, jednak nie więcej niż 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% 
wartości szkody. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 52. Wnosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn 
szkody, do wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 
zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź zmienia 
zapisy SIWZ. 
Pytanie 53. Wnosimy o zmianę wysokości limitu w treści klauzuli pokrycia dodatkowych 
kosztów odbudowy budynków zabytkowych z 500.000 PLN na 100.000 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 54. Wnosimy o zgodę na zastosowanie klauzuli informacyjnej w treści: Klauzula 
informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej) - Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne 
uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z 
tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim 
skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia. Niniejsza umowa 
ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych 
z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w 
szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie 
niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby 
zakaźnej. Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być 
przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek 
organizmu na inny organizm, przy czym: taką substancją lub środkiem może być między 
innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany 
za żywy lub martwy, metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między 
innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z 
jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub 
pomiędzy organizmami taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek 
lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować 
lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia 
możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym 
ubezpieczeniem. Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, 
rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek 
wyłączenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 55. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia budynków w złym lub awaryjnym stanie 
technicznym. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie 56. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmniejszenie limitu do 10% 
sumy ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 57. W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych po 
zebraniu danych do SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł lub 
ewentualnie innego akceptowalnego przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 58. W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż 
na następny dzień roboczy przypadający po dniu” na następujący „nie później niż w ciągu 3 
dni roboczych następujących po dniu” (dla każdej z jednostek). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 59. Prosimy o wprowadzenie limitu w kwocie 5 000 zł w klauzuli szybkiej 
likwidacji szkód. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 60. Prosimy o informację, czy Zamawiający podjął działania w celu zmniejszenia 
szkodowości w przyszłości 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4.  
 
Pytanie 61. Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o 
treści: 
,,Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i 
laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.  
Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i 
medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.  
Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach 
rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i 
medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość 
odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych 
zasad. 
Odszkodowania za szkody powstałe:  

1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z 
zasadami poniżej: 
sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu 
tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 
roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości 
rzeczywistej 

2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia 
urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:  
 

Tabela deprecjacji ze skalą: 
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OPIS LAMPY 
redukcja odszkodowania 

po okresie 
użytkowania 

miesięcznie 
o 

a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe 
(w sprzęcie niemedycznym) 6 miesięcy 5,50% 

Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny) 6 miesięcy 5,50% 
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 
fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany) 12 miesięcy 3,00% 

b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 
(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach 
lub radiologicznych (tomografia 
komputerowa patrz b) 

12 miesięcy 3,00% 

Lampy laserowe (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00% 
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w 
fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę) 12 miesięcy 3,00% 

Termokatodowe lampy elektronowe 
gazowane (sprzęt medyczny) 12 miesięcy 3,00% 

Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny) 12 miesięcy 3,00% 
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości 
(sprzęt niemedyczny) 18 miesięcy 2,50% 

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą 
(sprzęt medyczny) do radiologii częściowej 
(tomografia komputerowa: patrz b) 

24 miesiące 2,00% 

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny) 24 miesiące 2,00% 
Lampy pamięciowe 24 miesiące 2,00% 
Lampy fotopowielające 24 miesiące 2,00% 
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,50% 
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie 
(tomografia komputerowa patrz: b) 24 miesiące 1,50% 

Rentgenowskie lampy powiększające 24 miesiące 1,50% 
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne 
(sprzęt medyczny) 24 miesiące 1,50% 

Lampy z akceleracją liniową 24 miesiące 1,50% 
   

 
5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje 
ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli. 
6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp 
płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę 
procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru: 
 

P x 100   
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PG x X x Y 
gdzie: 
P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem 
danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed 
wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia 
oparte są warunki gwarancji producenta, 
PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w 
liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji, 
X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla 
lamp danego rodzaju: 
        1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1, 
        2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy 
do                      zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75, 
        3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,  
Y= współczynnik likwidacyjny, 
        1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2, 
        2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tabel deprecjacji, z 
zastrzeżeniem, że nie obowiązuje limit 10% su sprzętu elektronicznego. Niniejsza 
odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 62. Prosimy o potwierdzenie, że nie są zgłaszane do ubezpieczenie sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne lub telekomunikacyjne w odległości 
większej niż 300 metrów od ubezpieczanych budynków. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 63. W klauzuli technologicznej prosimy o dopisanie „w granicach sumy 
ubezpieczenia”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 64. Prosimy o informację, czy wszystkie budynki (poza wymienionymi w 
informacjach do oceny ryzyka dwoma budynkami w złym lub awaryjnym stanie 
technicznym) są w dobrym stanie technicznym. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 65. Prosimy o informację, na czym polega program naprawczy wspomniany w 
informacjach do oceny ryzyka. Prosimy o informacje, jakie są zastrzeżenia do obecnego 
stanu budynków oraz w miarę możliwości udostępnienie raportów zawierających te 
informacje. 
Odpowiedź: Program naprawczy w zakresie inwestycyjnym zakłada budowę nowego 
pawilonu łóżkowego oraz remont – modernizację pozostałych budynków zmierzającą 
do zmiany przeznaczenia pomieszczeń oraz relokacji oddziałów i innych komórek 
organizacyjnych Szpitala. 
 
Pytanie 66. Prosimy o określenie PML 
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Odpowiedź: Budynek chirurgii – ł ączna suma ubezpieczenia środków trwałych  7 301 
627,50 zł. 
 
Pytanie 67. Prosimy o informację, czy każdy z budynków jest oddzielną strefą pożarową. 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 68. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają 
pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Odpowiedź: Tak, posiadają. 
 
Pytanie 69. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i 
ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 
potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem; w przeciwnym wypadku prosimy o 
wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 70. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w 
miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne 
przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji 
niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 
Pytanie 71. Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia 
sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszar Szpitala 
obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia 
sygnalizujące pożar? 
Odpowiedź: Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru zainstalowane są w budynku 
neurologii na oddziale neurologicznym i rehabilitacji neurologicznej (III kondygnacja), 
oraz w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (piwnica, II i III kondygnacja), 
Sygnał przekazywany jest do centralek rozmieszczonych  w dyżurkach pielęgniarskich 
znajdujących się w w/w komórkach organizacyjnych. 
 
Pytanie 72. Prosimy o informację czy sygnał SSP jest połączony bezpośrednio z Państwową 
Strażą Pożarną. 
Odpowiedź: Nie. 
 
Pytanie 73. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu 
instalacji, m.in.: 
a) elektrycznej; 
b) odgromowej / piorunochronnej; 
c) wentylacyjnej; 
d) wod-kan, itp. 
oraz czy może je udostępnić Ubezpieczycielowi. 
Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji. Do 
wglądu w siedzibie zamawiającego. 
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Pytanie 74. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i 
pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego). 
Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy 
potwierdzone protokołami. 
 
 
Zmiany do SIWZ:  
 
Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 26.03.2021 r. na dzień 30.03.2021 r., zgodnie z 
informacją poniżej: 
 

IX.SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN O TWARCIA 
OFERT 

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl 
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania  do dnia 30.03.2021 r., do godz. 13:00. 

2) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
3) Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
4) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 
składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien 
złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku 
osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie 
zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza 
się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 
odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w 
drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i 
wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 
oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

Otwarcie ofert 

1.Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 31.03.2021 r.  
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2.  Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 
przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
3.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
4.  Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
5.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w 
sekcji ,,Komunikaty” . 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 
 

 
 

Joanna Witczak 
 


