
 
 

Grudziądz, dnia 09.11.2018 r.  

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia  

i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. 

Biegańskiego w Grudziądzu na lata 2019-2021, z uwzględnieniem ubezpieczeń 

komunikacyjnych (znak sprawy: K/1/PN/18). 

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielnie zamówienia 

publicznego na ,,ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Szpitala 

Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu na lata 2019-2021,  

z uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych” (znak sprawy: K/1/PN/18), wpłynęły 

zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotowe 

zapytania są na tyle istotne, że wymagają dalszych konsultacji i ustaleń. Mając na uwadze 

powyższe oraz fakt że udzielone odpowiedzi będą miały wpływ na treść złożonych ofert, 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie składania i otwarcia ofert 

następująco: 

1. W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 11.6.15 w zw. z art. 38 ust. 

4 i art. 12a PZP wykreśla się dotychczasową treść zastępując następującą: 

 „Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 

kopercie.  

Na kopercie należy umieścić następującą treść:  

„Oferta na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Szpitala 

Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu na lata 2019 – 2021,  

z uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych (4 części)” 

Nie otwierać przed dniem 22.11.2018 r., godz. 12.30”. 

2. W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 11.8.1 wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

,,Termin i miejsce składania ofert:  

22.11.2018 r., godz.: 12.00 

w siedzibie Zamawiającego: 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego  

ul. Doktora Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz  

Budynek T, I piętro, pok. nr. 108 A, codziennie od godz. 8:00 do godz. 14:00 (oprócz dni 

wolnych od pracy)”. 
 

3.  W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 11.8.2 wykreśla się 

dotychczasową treść zastępując następującą: 

,,Termin i miejsce otwarcia ofert:  

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia  22.11.2018 r., godz.: 12.30. 

w siedzibie Zamawiającego: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. 

Biegańskiego, ul. Doktora Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz Budynek T, 

parter, Dział Zamówień Publicznych”. 

 

Do wszystkich Wykonawców  


