Toruń, dnia 12.06.2017 r.
Nr ref.. INTZ.271.23.2017
Wykonawcy (uczestnicy postępowania)
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
ZMIANA TREŚCI SIWZ
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Rogoźno wraz z
jednostkami organizacyjnymi..
Numer ogłoszenia: 529122-N-2017; data zamieszczenia: 09.06.2017 r.
Działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z
2015 r., poz. 2164 oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265 z późn. zm.), Zamawiający
informuje, że w dniu 12.06.2017 r. zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” zawierające zmiany w odniesieniu do pierwotnego ogłoszenia o
zamówieniu opublikowanego w dniu 09.06.2017r. pod nr 529122-N-2017o następującej treści:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.2)
 W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu :
Data: 2017.06.16, godzina 12:30.
 W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu :
 Data: 2017.06.21, godzina 12:30
Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
dokonuje następujących zmian w SIWZ:
1. Punkt 11.2.1. w dotychczasowym brzmieniu:
11.2.1 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie,
uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowanej na siedzibę pełnomocnika Zamawiającego:
Inter-Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87- 100 Toruń,
otrzymuje brzmienie:
10.2.1 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie,
uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą
(firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowanej na siedzibę pełnomocnika Zamawiającego:
Inter-Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87- 100 Toruń,

2. Punkt 11.2.2. w dotychczasowym brzmieniu:
11.2.2 Opakowanie oferty należy oznakować następująco:
„Oferta w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy
Rogoźno wraz z jednostkami organizacyjnymi– nie otwierać przed dniem 16.06.2017 r., godz.
12:45”
otrzymuje brzmienie:
10.2.2 Opakowanie oferty należy oznakować następująco:
„Oferta w przetargu nieograniczonym pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów
Gminy Rogoźno wraz z jednostkami organizacyjnymi– nie otwierać przed dniem
21.06.2017 r., godz. 12:45”
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3. Punkt 11.2. w dotychczasowym brzmieniu:
11.2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 16.06.2017 r. o godz.
12:30.
otrzymuje brzmienie:
11.2. Termin wpływu ofert do siedziby pełnomocnika Zamawiającego upływa dnia
21.06.2017 r. o godz. 12:30.
4. Punkt 11.7. w dotychczasowym brzmieniu:
11.7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2017r. o godz. 12:45 w siedzibie pełnomocnika
Zamawiającego, Inter-Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87- 100 Toruń, sala
konferencyjna (IV piętro). Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie
terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem
ich otwarcia.
otrzymuje brzmienie:
11.7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2017r. o godz. 12:45 w siedzibie pełnomocnika
Zamawiającego, Inter-Broker Sp. z o.o., ul. Żeglarska 31, 87- 100 Toruń, sala
konferencyjna (IV piętro). Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie
terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem
ich otwarcia.
Stosownie do art. 12a ust. 1 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w związku z zapytaniami Wykonawców odnośnie SIWZ oraz ze względu na konieczność
wprowadzenia ewentualnych zmian w ofertach termin składania ofert zostaje przedłużony do
dnia 21. 06. 2017 r. do godz. 12:30.

Strona 2 z 2

