
                                                                                                                  Proszowice, dnia 30.11.2011 r.

                           Uczestnicy postępowania 

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  świadczenie  usług  w  zakresie  przygotowania,  dostawy  
i  dystrybucji  posiłków  dla  pacjentów  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  
w Proszowicach oraz dostarczanie obiadów dla pracowników do stołówki pracowniczej.  
Numer sprawy  35/ZP/2011                              

  Informacja o zmianach

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  
Zdrowotnej  w Proszowicach informuje, że dokonał zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu (przesłane do 
publikacji w dniu 30.11.2011r.) oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączniku nr 
5 (projekt umowy). W związku z tą zmianą Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert.  
Zamawiający zmienia zapis w: 

Ogłoszenie o zamówieniu:
• jest: pkt. III.2.1)d)   

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca  winien  być  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  z  tytułu 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmującej między innymi 
ryzyko zakażeniami pokarmowymi i zakażeniem HIV, o sumie gwarancyjnej min. 1 mln zł w 
związku z  ryzykiem z tytułu  szkód na osobie  i  mieniu  na jedno i  wszystkie  zdarzenia  w 
okresie ubezpieczenia 1-go roku.

• winno być:   pkt. III.2.1)d)   
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca  winien  być  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  z  tytułu 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o sumie gwarancyjnej min. 1 
mln zł w związku z ryzykiem z tytułu szkód na osobie i mieniu na jedno i wszystkie zdarzenia  
w okresie ubezpieczenia 1-go roku.

• jest: pkt. III.2.1)1.h)  
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, obejmującej między innymi ryzyko zakażeniami pokarmowymi i  
zakażeniem HIV, w wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej 1 000 000,00 zł (jeden milion 
złotych) w związku z ryzykiem z tytułu szkód na osobie i mieniu na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia 1-go roku.

• winno być: pkt. III.2.1)1.h)  
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, o sumie gwarancyjnej  min.  jeden milion złotych w związku z 
ryzykiem  z  tytułu  szkód  na  osobie  i  mieniu  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie 
ubezpieczenia 1-go roku.



• jest: pkt. IV.3.4  ) 
Termin składania ofert  : 2.12.2011-11:30

• winno być: IV.3.4)  
Termin składania ofert : 7.12.2011-11:30

• jest: pkt. IV.3.8)   
Warunki otwarcia ofert: data: 2.12.2011-12:00

• winno być: IV.3.8)  
Warunki otwarcia ofert: data: 7.12.2011-12:00

SIWZ:
• jest  :   pkt. V. 1  .  d)   

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Wykonawca  winien  być  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  z  tytułu 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmującej między innymi 
ryzyko zakażeniami pokarmowymi i zakażeniem HIV, o sumie gwarancyjnej min. 1 mln zł w 
związku z  ryzykiem z tytułu  szkód na osobie  i  mieniu  na jedno i  wszystkie  zdarzenia  w 
okresie ubezpieczenia 1-go roku.

• winno być: pkt. V.1.d)  
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Wykonawca  winien  być  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  z  tytułu 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o sumie gwarancyjnej min. 1 
mln zł w związku z ryzykiem z tytułu szkód na osobie i mieniu na jedno i wszystkie zdarzenia  
w okresie ubezpieczenia 1-go roku.

• jest: VI.1.h)  
h) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,że Wykonawca 
jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
związanej  z  przedmiotem  zamówienia,  obejmującej  między  innymi  ryzyko  zakażeniami 
pokarmowymi i zakażeniem HIV, w wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej 1 000 000,00 
zł (jeden milion złotych) w związku z ryzykiem z tytułu szkód na osobie i mieniu na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 1-go roku.

• winno być: VI.1.h)  
h) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, o sumie gwarancyjnej minimum 1 000 000,00 zł (jeden milion  
złotych)  w związku  z  ryzykiem  z  tytułu  szkód  na  osobie  i  mieniu  na  jedno  i  wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia 1-go roku.

• jest: XI.1. - termin składania ofert  
do dnia 2011-12-02 do godz. 11:30

• winno być: XI.1. - termin składania ofert  
do dnia 2011-12-07 do godz. 11:30

• jest: XI.2. - oznakowanie oferty:  
c) napis: „Nie otwierać przed dniem 02.12.2011r. godziną 12:00”/termin otwarcia ofert/

• winno być: XI.2. - oznakowanie oferty:  
c) napis: „Nie otwierać przed dniem 07.12.2011r. godziną 12:00”/termin otwarcia ofert/

• jest: XI.4. - termin otwarcia ofert  
dnia 2011-12-02 o godz. 12:00

• winno być: - termin otwarcia ofert  
dnia 2011-12-07 o godz. 12:00



MODYFIKACJA PROJEKTU UMOWY:
• pkt. 7.7. otrzymuje brzmienie:   

Wykonawca  winien  być  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  z  tytułu 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia, na sumę gwarancyjną min. 1 
mln zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie ryzyka szkód na osobie  
i mieniu na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku gdy przedstawiona polisa nie obejmuje 
całego  okresu  umowy Wykonawca  zobowiązany jest  do  przedłożenia  wznowienia  polisy, 
przed terminem jej wygaśnięcia. 

• pkt. 7.8. otrzymuje brzmienie:   
Wykonawca  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy  przedstawi  dokument  potwierdzający 
ubezpieczenie  obejmujące  między  innymi  ryzyko  zatruć  pokarmowych  i  zakażeń  HIV  – 
sublimit min. 100.000,00 zł.  


