
Piekary Śląskie, 2012-01-02 
nr spr.: DZP.270-60/2011/2011 

 
 
 

Do  

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługę „Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego 

Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej 
im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” 

 

 

Zamawiający 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra 
Janusza Daaba 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62 
Regon: 000868307; NIP: 4980107015 

 

Dotyczy 
Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia dla Oferentów  

 

Niniejszym informujemy, iŜ w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 
następujące pytania o wyjaśnienie treści SIWZ: 
 

1. Pytanie: 
W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym nr DZP.270-60/11 
dotyczącym usługi ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, prosimy o 
zmianę zapisów w Załączniku nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia w odniesieniu do pkt. 1 pkt. 1.2. na zapis w brzmieniu: 
 
Suma gwarancyjna: zgodna z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie 
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 
113, poz. 660): 
1.200.000,00 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do 
wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, z tym Ŝe 
w przypadku: 
1) zakaŜenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - wynosi 
100.000,00 PLN, 
2) śmierci pacjenta - wynosi 300.000,00 PLN 
w odniesieniu do jednego pacjenta. 
 

2. Odpowiedź: 
Zmianie ulega pkt. 1.2 wg Załącznika nr 1: Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia do SIWZ poprzez zastąpienie w całości 
poprzedniego zapisu poniŜszym:  

 
1.2. Suma gwarancyjna w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, w 

odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych objętych ochroną 



2 

 

ubezpieczeniową, wynosi 1.200.000 PLN (słownie: jeden milion 

dwieście tysięcy PLN 00/100), z tym Ŝe w przypadku: 

1.2.1. zakaŜenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta 
wynosi 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy PLN 00/100) 

1.2.2. śmierci pacjenta-wynosi 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy 
PLN 00/100). 

PowyŜsze staje się obowiązujące dla wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców. Treść specyfikacji wraz z załącznikami  naleŜy 
odczytywać z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany jak powyŜej.  
 

W SIWZ  w punkcie I.10.1. zapis „05.01.2012” zastępuje się zapisem 

„09.01.2012” 

W SIWZ w punkcie I.10.3. zapis „05.01.2012” zastępuje się zapisem 

„09.01.2012” 

 

W związku z powyŜszą modyfikacją  przedłuŜeniu na dzień 09.01.2012 ulega 
termin składania i otwarcia  ofert.  

 

Z powaŜaniem 

 

 


