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Wrocław, 11.12.2020 r. 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Zakładu Komunikacji 

Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu 

 

 

ZMIANY DO SIWZ NR 258/2020/N/Wałcz 
 

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. informuje 

o następujących zmianach w SIWZ: 

 

 

1. Z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych usuwa się całkowicie ubezpieczenie szyb. 

W związku z powyższym zmianie ulga załącznik nr 3, 6 oraz 12 do SIWZ. 

Załącznik nr 12 do SIWZ zostanie przekazany Wykonawcom, którzy złożyli 

wnioski o udostępnienie części poufnej SIWZ. Niniejsza zmiana powoduje 

modyfikację SIWZ. 

 

2. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 15.12.2020 r. na dzień 16.12.2020 r.  

 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1.Oferty należy składać do dnia 16.12.2020 r., do godz. 11:00 na adres: 

 

Supra Brokers S.A. 

54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III 

 

2.Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11:10 

3.Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 

składania ofert. 

4.Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do 

składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „ 

Zmiana” lub „Wycofanie”. 

5.Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania 

6.Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

7.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

8.W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 

powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu 
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oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

9.Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. 

najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Robert Gostyński 

 


