
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369600814

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Juliusza Słowackiego 85

1.4.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: centrala@suprabrokers.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wsprprzemysl.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023848/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-26 14:29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00017309/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji

Przed zmianą: 
PRAWO OPCJI1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego
na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach, jak
zawarte wcześniej umowy. 2. Wykonawca w terminie co najmniej 3 miesięcy przed końcem
okresu ubezpieczenia może pisemnie oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny
okres, jeśli wskaźnik szkodowości będzie wyższy niż 80%. W przypadku skorzystania przez
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Wykonawcę z oświadczenia o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wraz z raportem z przebiegu szkodowości.3. Brak
przekazania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającemu, w wyżej wymienionym terminie,
oznacza automatyczne przedłużenie zamówienia na kolejne 12 miesiące, w tym przypadku
umowa będzie trwać maksymalnie 36 miesięcy.4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2
Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Po zmianie: 
PRAWO OPCJI1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego
na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach, jak
zawarte wcześniej umowy. 2. Wykonawca w terminie co najmniej 3 miesięcy przed końcem
okresu ubezpieczenia może pisemnie oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny
okres, jeśli wskaźnik szkodowości będzie wyższy niż 75%. W przypadku skorzystania przez
Wykonawcę z oświadczenia o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wraz z raportem z przebiegu szkodowości.3. Brak
przekazania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającemu, w wyżej wymienionym terminie,
oznacza automatyczne przedłużenie zamówienia na kolejne 12 miesiące, w tym przypadku
umowa będzie trwać maksymalnie 36 miesięcy.4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2
Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
I. Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - jeżeli
Wykonawcadziała w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu
zamówienia,umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności. II. PRAWO OPCJI:1.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na
automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach, jak
zawarte wcześniej umowy. 2. Wykonawca w terminie co najmniej 3 miesięcy przed końcem
okresu ubezpieczenia może pisemnie oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny
okres, jeśli wskaźnik szkodowości będzie wyższy niż 80%. W przypadku skorzystania przez
Wykonawcę z oświadczenia o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wraz z raportem z przebiegu szkodowości.3. Brak
przekazania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającemu, w wyżej wymienionym terminie,
oznacza automatyczne przedłużenie zamówienia na kolejne 12 miesiące, w tym przypadku
umowa będzie trwać maksymalnie 36 miesięcy.4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2
Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.III. CzęśćSWZ
objęta poufnością może zostać udostępniona wyłącznie Wykonawcom na podstawiezłożonego
wniosku. Powyższą klauzulą poufności objęte są szczegółowe warunki zamówieniawraz z
opisem przedmiotu zamówienia i struktura zawodowo-wiekowa pracownikówZamawiającego.

Po zmianie: 
I. Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - jeżeli
Wykonawcadziała w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu
zamówienia,umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności. II. PRAWO OPCJI:1.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na
automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach, jak
zawarte wcześniej umowy. 2. Wykonawca w terminie co najmniej 3 miesięcy przed końcem
okresu ubezpieczenia może pisemnie oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny
okres, jeśli wskaźnik szkodowości będzie wyższy niż 75%. W przypadku skorzystania przez
Wykonawcę z oświadczenia o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, Wykonawca
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zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wraz z raportem z przebiegu szkodowości.3. Brak
przekazania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającemu, w wyżej wymienionym terminie,
oznacza automatyczne przedłużenie zamówienia na kolejne 12 miesiące, w tym przypadku
umowa będzie trwać maksymalnie 36 miesięcy.4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2
Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.III. CzęśćSWZ
objęta poufnością może zostać udostępniona wyłącznie Wykonawcom na podstawiezłożonego
wniosku. Powyższą klauzulą poufności objęte są szczegółowe warunki zamówieniawraz z
opisem przedmiotu zamówienia i struktura zawodowo-wiekowa pracownikówZamawiającego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-03-31 10:00

Po zmianie: 
2021-04-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-03-31 12:00

Po zmianie: 
2021-04-14 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-04-29

Po zmianie: 
2021-05-13
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