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Tarnów Op., dnia 13/12/2016r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wg rozdzielnika

Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz dla jednostek posiadających osobowość prawną.

Oznaczenie postępowania: ZPE.271.06.2016.


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w poniższym zakresie:

Na stronie 1 SIWZ, w wierszu „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA” wykreśla się słowa:
	Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3)
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii / uszkodzeń (CPV 66 51 5000-3)

W pkt.6.2 SIWZ zmienia się 30% na 25%.
	Na str. 10 SIWZ, przed pkt 9.1. zmienia się oznaczenie pkt z”8” na „9”.
	W pkt.9.9 SIWZ zmienia się odnośnik z „pkt9.7” na „pkt.9.8”.
	Po pkt 9.14 SIWZ dodaje się pkt9.15 na oznaczenie części „POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY”.
W pkt.9.15 po słowach „Do oferty należy także załączyć:” skreśla się cały ppkt 1).
W pkt.9.15 w ppkt.2), po słowach „Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia” skreśla się słowa w nawiasie „(zgodnie z zapisami w Rozdziale XVI)”.
	W Rozdziale III, w Formularzu oferty na Zadanie B, w pkt.5, ppkt5.2., po słowach „Ubezpieczenie określonych w tabeli poniżej rozszerzeń” skreśla  się słowa: „dla maszyn i urządzeń”.
	W Rozdziale IV SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Karta Ryzyka – Zadanie A – w załączniku nr 1.4 do ubezpieczenia OC skreśla się pkt 2.1.f. i pkt 2.2.i.
	W Rozdziale IV SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Karta Ryzyka - Zadanie B – w Ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, ubezpieczeniu szyb od stłuczenia – w załączniku nr6: Wykaz klauzul brokerskich włączonych do umowy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji oraz szyb od stłuczenia, zmienia się treść Klauzuli ubezpieczenia kradzieży zwykłej, przez dopisanie in fine słów: „Ubezpieczający bezzwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin po stwierdzeniu wystąpienia szkody, zawiadomi o fakcie kradzieży policję,”. 
 W Rozdziale IV SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Karta Ryzyka - Zadanie B – w Ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich – w załączniku nr6: Wykaz klauzul brokerskich włączonych do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich, w Klauzuli aktów wandalizmu zmienia się w pkt.3 parametr „60 dni” na „30 dni”.
	Na stronie tytułowej Rozdziału V - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE dopisuje się „- UMOWA GENERALNA na Zadanie D”
W Rozdziale V - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE, w Umowie Generalnej na Zadanie A+B:
	 w §4 ust.10 lit. c) słowa „2-letni” zastępuje się słowami „3-letni”,
w §4 ust.10 lit. c) w tabeli, w wierszu „Trzeci rok ubezpieczenia”, w kolumnie 6 sposób wyliczenia zmienia się na: „S3 = 1.10 x S2”,
w §7 ust.7 zmienia się odnośnik „w §1ust. 3” na „w §1 ust. 4”.
	W Rozdziale V - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE, w Umowie Generalnej na Zadanie C, w §7 ust.6, kropkę zastępuje się przecinkiem i dopisuje się słowa: „a zmiana wynagrodzenia o którym mowa w §1 ust.3 nie  przekroczy 25% wartości wynagrodzenia w odniesieniu do zwiększenia oraz 25% wartości wynagrodzenia w odniesieniu do zmniejszenia.”
	W Rozdziale V - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE, w Umowie Generalnej na Zadanie D:
	w §1 ust.3 skreśla się słowa: „dla ubezpieczeń majątkowych”
w §1 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Dla poszczególnych ryzyk potwierdzeniem zawarcia umowy będą każdorazowo polisy ubezpieczeniowe wystawiane na wskazane okresy ubezpieczenia (rok ubezpieczeniowy) w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.6.”
	w §7 ust.4 lit. b) skreśla się słowa: „-konieczność ubezpieczenia nowo”,
w §7 ust.6 zmienia się odnośnik „w §1ust. 3” na „w §1 ust. 4”
Załączniki:
Załącznik nr1: Poprawiona treść SIWZ
Załącznik nr2: Poprawiony Rozdział IV – Zadanie A – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Załącznik nr3: Poprawiony Rozdział IV – Zadanie B – ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, ubezpieczenie szyb od stłuczenia
Załącznik nr4: Poprawiony Rozdział IV – Zadanie B - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich
Załącznik nr5:Poprawiony Rozdział V – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE

Z poważaniem,


…………………………………………. (podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Otrzymują:
	Uczestnicy postępowania według rozdzielnika
	Strona internetowa Zamawiającego

A/a.

