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Warszawa, 2017-09-07 

WZP.270.125.2017 

2017-11915 

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 
 

Dotyczy: zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych na „Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia”, znak sprawy: WZP.270.125.2017. 

 

W związku z wpłynięciem pytań i wniosków od Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu 

w odniesieniu do treści Zapytania ofertowego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, zwane dalej „Zamawiającym”, przytacza treść pytań i wniosków oraz udziela wyjaśnień.  

Pytanie 1. 

Wnoszę o odstąpienie (wykreślenie) od § 8 - wzoru umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 8 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do 

Zapytania ofertowego. 

Pytanie 2. 

Prośba o podanie numeru konta do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanie się wymagalne po 

ogłoszeniu wyników postępowania przez Zamawiającego. Do wpłaty zabezpieczenia zobowiązany 

będzie jedynie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i ten 

Wykonawca otrzyma informację o numerze rachunku bankowego do wpłaty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

Pytanie 3. 

Wnoszę również o przesunięcie terminu złożenia oferty na 12.09.2017 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje pkt 11 Zapytania ofertowego nadając mu brzmienie: 

11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: s.pisinska@csioz.gov.pl lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-09-12 do godziny 12:00 

 

Pytanie 4. 
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Klauzula prewencyjna 

W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną, Ubezpieczyciel zwraca 

poniesione przez Ubezpieczonego koszty wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu 

środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub 

zwiększenia jej rozmiarów, w tym koszty akcji ratowniczej (gaszenia, ewakuacji itp.), w ponad 

sumę ubezpieczenia (ewentualnie dotyczącej danej lokalizacji), jeżeli środki te były celowe, 

chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane, nawet jeżeli nie wystąpiła 

szkoda w ubezpieczonym mieniu.  

Wnoszę o wprowadzenie górnej granicy odpowiedzialności do poziomu 50 000 PLN skoro mówimy 

o limicie ponad sumę ubezpieczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

Pytanie 5. 

Czy moglibyśmy prosić o konkretne sprecyzowanie działalności klienta jaka ma być ujęta w ofercie 

dot. ryzyka OC? 

Odpowiedź: 

Celem Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną 

działalnością oraz posiadanym mieniem. Informacje dotyczące działalności Zamawiającego 

znajdują się na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl 

Pytanie 6. 

Uprzejmie proszę o przesunięcie terminu złożenia przetargu na dzień 13.09.2017 roku, ze względu 

na krótki termin, w którym nie będziemy w stanie (urlopy) przedstawić Państwu oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

Jednocześnie, w związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany treści 

Zapytania ofertowego oraz w wyniku udzielonych odpowiedzi, na podstawie pkt. 16 

Zapytania ofertowego Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

1. Zapytanie ofertowe - pkt 16 

Dotychczasowy zapis: 

11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: s.pisinska@csioz.gov.pl lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-09-08 do godziny 11:00 

3) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 

zawierającym min. 6 znaków, 

http://www.csioz.gov.pl/
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b) przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy w ciągu 30 minut (od 11:00 

do 11:30) po terminie składania ofert wskazanym w pkt 11 ppkt 2) Zapytania ofertowego 

na nr tel.: +48 785 885 728. 

Otrzymuje brzmienie: 

11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: s.pisinska@csioz.gov.pl lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2017-09-12 do godziny 12:00 

3)  Wykonawca zobowiązany jest:  

a) przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 

zawierającym min. 6 znaków, 

b) przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy w ciągu 30 minut (od 12:00 

do 12:30) po terminie składania ofert wskazanym w pkt 11 ppkt 2) Zapytania ofertowego 

na nr tel.: +48 785 885 728. 

 

wz. Dyrektora 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia 
 

(-) Paweł Masiarz 
Zastępca Dyrektora ds. Teleinformatycznych 


