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SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW  

ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU  
PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.  
W BIELSKU PODLASKIM 

 
(ZNAK SPRAWY 4/2014/OC_M/NO/K/BU) 

 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 6 we Wrocławiu, będący 
pełnomocnikiem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim, w związku 
pytaniami jakie wpłynęły w toku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim (znak 
sprawy 4/2014/OC_M/NO/K/BU) podaje niniejszym korektę udzielonej w dniu 23.04.2014r. 
odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytanie oraz informuje o modyfikacjach (zmianach) 
zapisów SIWZ: 
 
 
 
1. W odpowiedzi udzielonej w dniu 23.04.2014r. na pytanie nr 3 koryguje się 

nieścisłość w terminie składania ofert. 
 
 
Zdanie: 
„Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na 28.04.2014r.  

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ.” 

 
Koryguje się na: 
„Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na 29.04.2014r.  

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ.” 

 
 
W związku z powyższym odpowiedź na pytanie nr 3 przyjmuje następujące brzmienie: 
 
PYTANIE NR 3: 
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 25-04-2014 r. godz. 14:00, zmiana terminu 
(biorąc pod uwagę okres świąteczny) może korzystnie wpłynąć na liczbę złożonych ofert i tym 
samym większą konkurencyjność,. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na 29.04.2014r.  
W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ. 
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11) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
SKŁADANIE OFERT 
 

1. Miejsce składania ofert:   
Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu tj. Ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław 

2. Termin składania ofert: 29.04.2014r. godzina 14:00 
3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę po wyznaczonym terminie składania ofert, 

Zamawiający niezwłocznie zwróci przedmiotową ofertę na adres Wykonawcy. 
 
OTWARCIE OFERT 
 

1. Miejsce otwarcia ofert:  
Brokers Union Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu tj. Ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław 

2. Termin otwarcia ofert: 29.04.2014r. godzina 14:05 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  
4. Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy 
informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.  

 
 
 
 
2. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na str. 4 w pkt. 3) OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA koryguje się następujący zapis: 

 
Zdanie: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Wykonawców ofert częściowych. Wykonawca 

może złożyć ofertę na dowolną liczbę części lub na cały przedmiot zamówienia „ 

 
Koryguje się na: 
„Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia przez Wykonawców ofert częściowych.” 
 
 
 
 
3. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na str. 17 w pkt. 18) INFORMACJE 

DODATKWOE ppkt.1 koryguje się następujący zapis 
 
 
Zdanie: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Wykonawców ofert częściowych. Wykonawca 

może złożyć ofertę na dowolną liczbę części lub na cały przedmiot zamówienia „ 

 
Koryguje się na: 
„Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia przez Wykonawców ofert częściowych.” 
 
 
 
Wrocław, 24.04.2014r.        Kinga Kobalczyk  


