
AG-I.272.1.43.2013                                                                                          Kielce, 30 grudnia 2013 r. 

 

 

Informacja dla Wykonawców nr 2 oraz zmiana treści SIWZ. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Grupowe ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i członków ich rodzin”,  

znak: AG-I.272.1.43.2013.  

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela 

odpowiedzi:  

 

Pytanie 1: 

Załącznik nr 1 do SIWZ, Str. 4, VII. Wypłata świadczeń:  

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zapisane w umowie 

ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Wykonawcy o szkodzie w odpowiednim terminie. mają 

zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie 

odpowiedzialności Wykonawca lub ustalenie wysokości odszkodowania.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z kc Art. 819.  § 1. Roszczenia z umowy 

ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 2: 

Czy ze względu na występujące w dokumentacji rozbieżności w definicji daty zapłaty składki (Załącznik 

Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, V. Składka pkt. 4 oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ – Umowa 

generalna, § 7 pkt 5) oraz mając na uwadze, że zgodnie z zapisami SIWZ płatność składki dokonywana 

ma być do końca każdego miesiąca, za który udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa, Zamawiający 

zgodzi na zmianę zapisu § 7 pkt 5 Umowy generalnej na zgodny z zamieszczonym w opisie przedmiotu 

zamówienia, tj.: Za datę zapłaty strony uznają datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje że za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

Odpowiedzi na pozostałe zadane przez Wykonawców pytania ukażą się w najbliższym czasie  
na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz zostaną 
przekazane do Wykonawcy, który zadał pytania. 



 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 

 

 

1. W rozdziale XVII  ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego  

w Świętokrzyskim Urzędzie  Wojewódzkim w Kielcach – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek A, pokój 337 (Sekretariat), w terminie do dnia 31 

grudnia 2013 roku, do godziny 10.30.  

 

Jest: 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego  

w Świętokrzyskim Urzędzie  Wojewódzkim w Kielcach – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek A, pokój 337 (Sekretariat), w terminie do dnia 7 

stycznia  2014 roku, do godziny 11.30.  

 

2. W rozdziale XVII  ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było:  

Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

 Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek A, pokój 337 

 

    i  opisana : „Grupowe ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków 

pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i członków ich rodzin”  

 

 „Nie otwierać przed dniem 31 grudnia 2013 r., godz. 11.00”. 

        ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 

Jest:  

Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  

 Biuro Administracyjno-Gospodarcze  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek A, pokój 337 

 

 i  opisana : „Grupowe ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków 

pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i członków ich rodzin”  

 „Nie otwierać przed dniem 7 stycznia  2014 r., godz. 12.00”. 



        ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy 

 

3. W rozdziale XVII  ust. 3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 

 

Było: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 grudnia 2014 roku o godz. 11.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, piętro 3, pokój 337. 

 

Jest:  

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego,  przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, piętro 3, pokój 337. 

 

4. W rozdziale V ust. 4 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ ) wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

Było: 

3. Za datę zapłaty strony uznają datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

 

Jest: 

3. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania  
i otwarcia ofert.  

 
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie  
o zmianie ogłoszenia w BZP i  na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Kielcach.  

 


