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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Stegna, Krajowy numer identyfikacyjny 170747939, ul. Gdańska  34, 82-103  Stegna, woj. pomorskie, państwo Polska,

tel. +48(55)2478171, e-mail angelika.talpa@stegna.pl, faks .

Adres strony internetowej (url):

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: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub okreś zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyj produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie zostało podzielone na następujące

części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. Przedmiotem

postępowania jest: PAKIET I Ubezpieczen wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzone działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów

szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie mienia o kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w S 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt.

administrowania drogami 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

w systemie wszystkich ryzyk 4. Ubezpieczenie łodzi 5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków PAKIET II 1.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP – obowiązk 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

wypadków OSP - dobrowolne PAKIET III 1. Ubezpieczenia komunikacyjne

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub okreś zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyj produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie zostało podzielone na następujące

części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów. Przedmiotem

postępowania jest: PAKIET I Ubezpieczen wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzone działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów

szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie mienia o kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
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Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w S 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt.

administrowania drogami 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3. Ubezpieczenie sprzętu

elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków PAKIET II 1.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP – obowiązk 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

wypadków OSP - dobrowolne PAKIET III 1. Ubezpieczenia komunikacyjne PAKIET IV 1. Ubezpieczenie łodzi

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 3

W ogłoszeniu jest: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 3

W ogłoszeniu powinno być: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy: 4

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: 25.02.2021,

godzina: 13:00,

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

11.03.2021, godzina: 13:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik 1 Część nr: 1 Nazwa: Pakiet I

Punkt: 1)

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:Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich

jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i

posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży

z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ 1.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

żywiołów 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 4. Ubezpieczenie łodzi 5.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

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:Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich

jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i

posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży

z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ 1.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/7dc9f37d-c5f6-4b8a-b986-2018...

2 z 3 24.02.2021, 12:14



żywiołów 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 4. Ubezpieczenie następstw

nieszczęśliwych wypadków

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załącznik 1

Punkt:

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 4 Nazwa: Pakiet IV 1) 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: 1. Ubezpieczenie łodzi 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 3) Wartość części

zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas

trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 36 okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 5)

Kryteria oceny ofert: Kryterium - Znaczenie cena - 60,00 warunki ubezpieczenia - 40,00 6) INFORMACJE

DODATKOWE:
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