
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 26681-2013 z dnia 2013-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Włocławek
1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku w zakresie: - ubezpieczenie mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku,...
Termin składania ofert: 2013-03-11

Numer ogłoszenia: 87700 - 2013; data zamieszczenia: 04.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26681 - 2013 data 19.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 4121805, fax.
054 4121804.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Zamawiający, przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niŜ 30% wartości zamówienia podstawowego w następujących
przypadkach: - wzrostu wartości ubezpieczonego majątku np. poprzez nabycie nowego mienia, - podwyŜszenia lub uzupełnienia skonsumowanych
limitów sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych, - zmiany ryzyka ubezpieczeniowego. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie
podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŜszych niŜ zastosowanych w zamówieniu
podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielonej ochrony tj. dla ubezpieczeń komunikacyjnych 1 rok a dla pozostałych
ubezpieczeń wg systemu pro rata temporis za kaŜdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający, przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niŜ 30% wartości zamówienia podstawowego w następujących
przypadkach: - wzrostu wartości ubezpieczonego majątku np. poprzez nabycie nowego mienia - nowo zgłoszone mienie będzie posiadało
zabezpieczenia przeciwpoŜarowe i przeciwkradzieŜowe nie mniejsze niŜ dla mienia zgłoszonego w niniejszym SIWZ. - podwyŜszenia lub
uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie
podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŜszych niŜ zastosowanych w zamówieniu
podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielonej ochrony tj. dla ubezpieczeń komunikacyjnych 1 rok a dla pozostałych
ubezpieczeń wg systemu pro rata temporis za kaŜdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. PowyŜsze nie dotyczy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie, pod rygorem niewaŜności. 2.
Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia niŜej wymienionych zmian w postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: a) Zmiana wysokości składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy
ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie
pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami
klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia. b) Zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku
ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaŜy lub
likwidacji pojazdów przez Zamawiającego i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie, przy czym nowe polisy komunikacyjne będą zawierane na
okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. Składka będzie rozliczana zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf. c) Zmiana zakresu
ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego, w przypadku zmiany zakresu wykonywanej przez Zamawiającego działalności, zmiany lub wyłączenia
miejsca/lokalizacji wykonywania działalności. d) Korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmiany OWU
Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyŜki składki. e) Zmiany
obowiązujących w zakresie ubezpieczeń przepisów prawnych. f) Zmiana danych teleadresowych lub osób reprezentujących strony.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie, pod rygorem
niewaŜności. 2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia niŜej wymienionych zmian w postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: a) Zmiana wysokości składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku
zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w
okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z warunkami zawartej umowy. b)
Zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego w
trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaŜy lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego i zmiany posiadacza
pojazdów w tym okresie, przy czym nowe polisy komunikacyjne będą zawierane na okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. Składka
będzie rozliczana zgodnie z warunkami zawartej umowy. c) Zmiana zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego, w przypadku zmiany
zakresu wykonywanej przez Zamawiającego działalności, zmiany lub wyłączenia miejsca/lokalizacji wykonywania działalności. d) Korzystnej dla
Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmiany OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą

Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyŜki składki. e) Zmiany obowiązujących w zakresie ubezpieczeń przepisów prawnych. f) Zmiana
danych teleadresowych lub osób reprezentujących strony.
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