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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul.

B. Głowackiego  56, 30-085  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65

810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.

Adres strony internetowej (url): www.zdw.krakow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: Przedmiotem postępowania jest: 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności

cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie

odpowiedzialności ekologicznej 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt.

administrowania drogami 4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 5. Ubezpieczenie

sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 6. Ubezpieczenia komunikacyjne.

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z
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załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania jest: 1. Ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia. 2.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami. 3. Ubezpieczenie

mienia od wszystkich ryzyk. 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich

ryzyk 5. Ubezpieczenia komunikacyjne. Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem

przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-11-20, godzina: 13:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2020-12-01, godzina: 13:00.
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