
 

 
 

 

 
 

Piekary Śląskie, 2018-02-26 

 
Ogłoszenie nr 

513680-N-2018 z dnia 2018-02-02 r.  
 

Do  

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę  

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej” nr postępowania SZP.270-9/2018 

Zamawiający 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba  
41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62 

Regon: 000868307 
NIP: 4980107015 

PKD: 86.10Z (działalność szpitali) 
tel. +48 32 39-34-217 

fax. +48 32 39-34-141 

www.urazowka.piekary.pl 
 

Postępowanie w trybie 
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p 

 
Nazwa zamówienia 

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej” 
Zadanie nr 1 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątkowe  

Zadanie nr 2 Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów 

 
Dotyczy 

Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia dla Wykonawców oraz modyfikacji  

  

 

 

NA PODSTAWIE ART. 38. UST 4 ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE MODYFIKACJI NASTĘPUJĄCYCH 

ZAPISÓW SIWZ: 

Dotychczasowe zapisy SIWZ w brzmieniu poniżej 

CZĘŚĆ I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ 

… 

10.7. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy 

napisać: 

- nazwę i adres : 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dr. Janusza Daaba 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 

najpóźniej do dnia 23.02.2018 roku do godz. 09:00
 

do sekretariatu Szpitala w Budynku Administracji. 

- nazwę zamówienia, 

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

- „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” 
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10.8. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.), informacje składane przez 

Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na 

którym należy napisać: 

- nazwę i adres : 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dr. Janusza Daaba 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 

najpóźniej do dnia 23.02.2018 roku do godz. 09:00
 

do sekretariatu Szpitala w Budynku Administracji. 

- nazwę zamówienia, 

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia ,  

- „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” 

- „Tajemnica przedsiębiorstwa” 

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami,                           

co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy                           

lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości 

publicznej,  w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie 

poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r. CKN 304/00). 

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p. 

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

….. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

11.1. Oferta musi być złożona w  

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 

im. Dr. Janusza Daaba 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 

najpóźniej do dnia 27.02.2018 roku do godz 13:00 

do sekretariatu Szpitala w Budynku Administracji.   

…. 
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11.3. Otwarcie ofert nastąpi 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 

im. Dr. Janusza Daaba 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 

w dniu 27.02.2018 roku o godz 13:30 

W siedzibie Szpitala w Budynku Administracji - Bibliotece 

 

 

Zastąpione zostają zapisami  w brzmieniu poniżej 

CZĘŚĆ I OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ 

….. 

10.7. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy 

napisać: 

- nazwę i adres : 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 

im. Dr. Janusza Daaba 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 
najpóźniej do dnia 01.03.2018 roku do godz. 13:00

 

do sekretariatu Szpitala w Budynku Administracji. 

- nazwę zamówienia, 

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

- „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” 

10.8. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.), informacje składane przez 

Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na 

którym należy napisać: 

- nazwę i adres : 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 

im. Dr. Janusza Daaba 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 
najpóźniej do dnia 01.03.2018 roku do godz. 13:00

 

do sekretariatu Szpitala w Budynku Administracji. 

- nazwę zamówienia, 

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia ,  

- „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert” 

- „Tajemnica przedsiębiorstwa” 

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami,                           

co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
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Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy                           

lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości 

publicznej,  w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie 

poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r. CKN 304/00). 

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p. 

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

… 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

11.1. Oferta musi być złożona w  

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 

im. Dr. Janusza Daaba 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 

najpóźniej do dnia 01.03.2018 roku do godz 13:00 

do sekretariatu Szpitala w Budynku Administracji.   

….. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 

im. Dr. Janusza Daaba 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 

w dniu 01.03.2018 roku o godz 13:30 

W siedzibie Szpitala w Budynku Administracji - Bibliotece 

 

  

Powyższe staje się obowiązujące dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców. 

Treść specyfikacji wraz z załącznikami  należy odczytywać z uwzględnieniem wprowadzonych 

zmiany jak powyżej. 

  

 


