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Wrocław, 15.11.2012
Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę
kompleksowego ubezpieczenia SPZOZ Wojewódzkiego
Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w
Wodzisławiu Śląskim

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR
271/02/11/2012/NO/Wodzisław Śląski
Działając w imieniu i na rzecz SPZOZ Wojewódzkiego Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego
Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria
brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez
wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:
1. Prosimy o informację czy ubezpieczane budynki są wszystkie murowane kryte
niepalnie, czy teŜ znajdują się budynki drewniane oraz/lub z drewnianym pokryciem
dachu
Odpowiedź: Informacje są zawarte w załączniku nr 8 do SIWZ.
2. Czy wśród przedstawionych do ubezpieczenia budynków znajdują się obiekty
nieuŜytkowane. JeŜeli tak, to prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada budynków nieuŜytkowanych.
3. Podanie jakie prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę i o jakiej
wartości planuje Zamawiający przeprowadzić w ciągu roku 2012?
Odpowiedź: Prace budowlane będą przeprowadzane zgodnie z potrzebami. Wartości
prac będą zgodne przeprowadzanymi postępowaniami przetargowymi na wyłonienie
wykonawcy który będzie je przeprowadzał.
4. Prosimy o podanie kiedy oraz w jakiej procentowej części w stosunku do całości
obiektu zostały wykonane następujące remonty:
a. Wymiana instalacji elektrycznej,
Odpowiedź: Na bieŜąco, 60%
b. Wymiana pokrycia dachowego,
Odpowiedź: 2006r./2007r., 100%
c. Wymiana konstrukcji dachu,
Odpowiedź: 2006r./2007r., 10%
d. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
Odpowiedź: Na bieŜąco, 70%
e. Wymiana stolarki okiennej,
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Odpowiedź: 2006r, 95%
f. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
Odpowiedź: 2002r., 100%
g. Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa
Odpowiedź: Na bieŜąco, 20%
5. Potwierdzenie czy ubezpieczany obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego określone przepisami prawa.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

ZMIANY DO SWIZ:
Zmianie ulega termin składania ofert z 16.11.2012 na dzień 20.11.2012
Po zmianie:

V.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

2.
3.

Ofertę naleŜy złoŜyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w
nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności
jej treści. Kserokopie lub odpisy złoŜone w ofercie muszą być potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upowaŜnionego przedstawiciela
Wykonawcy. Oferta winna być napisana w języku polskim i winna mieć datę
sporządzenia.
Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane.
Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:
Przetarg - ubezpieczenie dla SPZOZ Wojewódzkiego Szpital Chorób Płuc im. dr
Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.
Nie otwierać przed 20.11.2012 r. godz. 13:15

4.
5.

6.
7.
8.

Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego –
wykonawcy.
KaŜdy Wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę, podpisaną przez osobę upowaŜnioną
do reprezentowania jego spraw. Wykonawca, który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę
zostanie wykluczony z postępowania.
UpowaŜnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do niej, o ile nie wynika
to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Wszelkie poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie i opatrzone
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.
Cena oferty na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna
być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
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9.
10.
11.

12.

Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań umowy.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Oferta musi być podpisana przez upowaŜnionych przedstawicieli Wykonawcy:
a) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one
poświadczone za zgodność z oryginałem przez upowaŜnionych przedstawicieli
Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt. c). Zapis ten nie ma zastosowania do
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone
w sposób umoŜliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem),
c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność
z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, naleŜy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata,
radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z
dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem
reprezentacji określonym w tych dokumentach.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym
przez Wykonawcę.

Składana oferta musi zawierać:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Właściwie wypełniony i podpisany formularz oferty, będący Załącznikiem Nr 2 i/lub
Załącznikiem Nr 3 do SIWZ
Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w
ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 6 do
SIWZ
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 7 do SIWZ
Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę
Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk(nie dotyczy ubezpieczeń
obowiązkowych)
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VI.SKŁADANIEI OTWARCIE OFERT
1.

Oferty naleŜy składać do dnia 20.11.2012 r., do godz. 13:00 na adres:
Supra Brokers sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10

2.
3.
4.

5.
6.

Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15. Następnie
odbędzie się badanie i ocena ofert.
Wykonawca, który złoŜył ofertę moŜe ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu
składania ofert.
Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem
terminu do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być
oznakowane na kopercie „ Zmiana”lub „Wycofanie”.
Oferty złoŜone po terminie będą niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.
Jacek Kopacz
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