
 

 

Centralny nr postępowania: ZP/

dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

leczenia i nast ępstw nieszcz ęś

Gdańskiej, studentów i ich rodzin oraz osób towarzysz

praktyki oraz sta że naukowe poza granice Polski na lata 2011 

Informuję, że do Zamawiaj

Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym post

art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z

odpowiedzi:  

Pytanie 4:  

„Ubezpieczyciel uprzejmie prosi o udost

plików możliwych do elektronicznej edycji (np. MS Word) celem 

i przejrzystej oferty.” 

Odpowied ź 4: 

Zamawiający udostępni następuj

� Formularz rzeczowo-cenowy;

� Wykaz usług; 

� Oświadczenie o wskaźniku pokrycia rezerw techniczno

wskaźniku pokrycia marginesu wypłacalno

� Wykaz osób po stronie Wykonawcy 

Zamówienia. 

Zamawiający dokona stosownych zmian, na stronie internetowej Zamawiaj
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Gdańsk, dnia 

Wykonawcy ubiegaj

o udzielenie zamówienia

ZP/217/055/U/11 

powania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie kosztów 

pstw nieszcz ęśliwych wypadków oraz baga żu pracowników Politechniki 

skiej, studentów i ich rodzin oraz osób towarzysz ących, wyje żdżają

e naukowe poza granice Polski na lata 2011 –2013. 

e do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące tre

Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Działają

art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie

U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pózn. zm.) Zamawiający udzielił nast

„Ubezpieczyciel uprzejmie prosi o udostępnienie wszystkich załączników do SIWZ w formie 

liwych do elektronicznej edycji (np. MS Word) celem sporzą

pni następujące załączniki w formie edytowalnej: 

cenowy; 

wiadczenie o wskaźniku pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz 

niku pokrycia marginesu wypłacalności; 

onie Wykonawcy do bezpośredniego nadzoru nad realizacj

cy dokona stosownych zmian, na stronie internetowej Zamawiają
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ńsk, dnia 30.06.2011 r. 

 

ykonawcy ubiegaj ący si ę 

o udzielenie zamówienia  

ubezpieczenie kosztów 

u pracowników Politechniki 

ż żających słu żbowo na 

ące treści Specyfikacji 

powaniu. Działając na podstawie 

art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

ący udzielił następujących 

czników do SIWZ w formie 

sporządzenia czytelnej 

ubezpieczeniowych oraz 

redniego nadzoru nad realizacją 

cy dokona stosownych zmian, na stronie internetowej Zamawiającego. 



Pytanie 5:  

„W nawiązaniu do treści zapisów w pkt III ust. 4 ppkt e)  SIWZ oraz § 3 ust. 7 i § 3 ust. 8 

wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, Ubezpieczyciel prosi o doprecyzowanie 

procedury wystawiania i przekazywania imiennych certyfikatów ubezpieczenia – czy 

zamysłem Zamawiającego było, iż imienne certyfikaty ubezpieczenia będą generowane 

za pośrednictwem programu informatycznego Zamawiającego, po czym przekazywane będą 

do Wykonawcy celem zatwierdzenia i opatrzenia swoim podpisem oraz pieczęcią?” 

Odpowied ź 5: 

Zamawiający wykreśla z treści załącznika nr 9 do SIWZ, zapis w § 3 pkt 8. 

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 6:  

„Ubezpieczyciel prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga załączenia wraz z ofertą 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na podstawie, których Ubezpieczyciel opracował ofertę 

do niniejszego postępowania, a jedynymi Warunkami Ubezpieczenia i zapisami regulującymi 

kwestie sporne będą postanowienia SIWZ, oraz odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.” 

Odpowied ź 6: 

Zamawiający wymaga  załączenia wraz z ofertą Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, o czym 

jest mowa w rozdziale X pkt. 3 SIWZ (strona 15 tabela, poz. 5) oraz ogłoszeniu 

zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w sekcji III pkt 6). 

Warunki ubezpieczenia i zapisy regulujące kwestie sporne są zgodne z zapisem 

w załączniku nr 9 do SIWZ (wzór umowy) § 7 ust. 1 „Postanowienia i warunki określone 

w SIWZ, a w szczególności zawarte w rozdziale III SIWZ potwierdzone przez Wykonawcę 

w formularzu rzeczowo-cenowym i złożonej ofercie mają pierwsze ństwo  nad załączonymi  

do oferty ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU).” 

Pytanie 7:  

„Ubezpieczyciel w związku z wieloma wątpliwościami wynikającymi ze SIWZ, uprzejmie prosi 

o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 08.07.2011 r.” 

Odpowied ź 7: 

Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. 

Termin składania ofert do 04.07.2011 r. do godz: 10 00. 

Z-ca Kanclerza 
ds. Zasobów Technicznych 

-//- 
mgr inż. Piotr Iwańczak 

_______________________________ 
(Kierownik Zamawiającego /osoba upoważniona) 


