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Wrocław, 27.04.2016 
 

 
 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego  
na usługę ubezpieczenia majątkowego  
i komunikacyjnego Powiatu Brzeskiego 

 
ZMIANY DO SIWZ NR 66/2016/N/Brzeg 

 
Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Brzeskiego, na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. informuje o następujących 
zmianach w SIWZ: 
 
 

1. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów wyłączona zostaje klauzula 
nr 32 Klauzula składowania, a w jej miejsce zostaje włączona klauzula 
prewencyjna o następującej treści: 

 
Klauzula prewencyjna (40 punktów)  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień OWU i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ustanawia do dyspozycji 
Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 10 000 zł na podstawie niniejszej 
umowy w okresie trwania umowy generalnej tj. 36 miesięcy.  
 
W związku z powyższą zmianą ulega zmianie Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz 
ofertowy dla zadań Pakietu I. Aktualny formularz w załączeniu do niniejszych 
odpowiedzi. 
 
 

2. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 29.04.2016 na dzień 06.05.2016: 
 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność  
w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 
treści. Dokumenty stanowiące część oferty składane są  w oryginałach lub kopiach  
poświadczonych za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 
2. Upoważnienie do podpisywania oferty powinno być dołączone do niej, o ile nie wynika 
to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
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3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy: 
a) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być one poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. Zapis ten nie ma zastosowania do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

b) Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem), 

c) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym 
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału  lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
4. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim i mieć datę 
sporządzenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym  muszą być składane wraz z ich 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym przez 
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
5. Złożona oferta musi zawierać  dokumenty i oświadczenia wymienione  w pkt. IV i V 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
6. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane. 
7. Wszelkie poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem 
Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
8. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – 
Wykonawcy. 
9. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę podpisaną przez Wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
10. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 

 
Przetarg – ubezpieczenie dla Powiatu Brzeskiego 

Nie otwierać przed 06.05.2016 r. godz. 13:15 
 

VI.  SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 06.05.2016 r., do godz. 13:00 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 13:15. Następnie 
odbędzie się badanie i ocena ofert. 
3. Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 
składania ofert. 
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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 bez ich otwierania 
6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Aleksandra Duda 
 


