
BZ/ZP.02/13/02/20        Włocławek 03.03.2020 r. 
 
 

Zmiana treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr BZ/ZP.02/13/02/20, o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, na zadanie  
pn.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o.  
we Włocławku” 

 

 Zamawiający: PGK „Saniko” Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia 

ofert w przedmiotowym postępowaniu z dnia: 05.03.2020 r., na dzień: 10.03.2020 r.  

W związku z powyższym zmianie ulega treść zapisów w: 
 

1) rozdz. 11 pkt. 11.6 ppkt. 11.6.9 SIWZ: 

z brzmienia: 

„Na kopercie należy umieścić następującą treść: 

 OFERTA NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
PGK „SANIKO” SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU” 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 05.03.2020 r. godz. 11:15” 
 

 na brzmienie: 

„Na kopercie należy umieścić następującą treść: 

 „OFERTA NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
PGK „SANIKO” SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU” 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 10.03.2020 r. godz. 11:15 

 
2) zapis rozdz. 11 pkt. 11.8 ppkt. 11.8.1 SIWZ: 

z brzmienia: 
„Termin i miejsce składania ofert: 
05.03.2020 r. godz. 11:00 

Siedziba Zamawiającego: ul. Komunalna 4 we Włocławku w Sekretariacie” 
 

 na brzmienie: 
„Termin i miejsce składania ofert: 
10.03.2020 r. godz. 11:00 

Siedziba Zamawiającego: ul. Komunalna 4 we Włocławku w Sekretariacie” 

 
3) zapis rozdz. 11 pkt. 11.8 ppkt. 11.8.2 SIWZ: 

z brzmienia: 
„Termin i miejsce otwarcia ofert: 
Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 05.03.2020 roku o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego: 

ul. Komunalna 4 we Włocławku, sala konferencyjna I p.” 
 

na brzmienie: 
„Termin i miejsce otwarcia ofert: 
Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2020 roku o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego: 

ul. Komunalna 4 we Włocławku, sala konferencyjna I p.” 

 
 Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu Nr 513210-N-2020 z dnia 19.02.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało 
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 540038232-N-2020 w dniu 03.03.2020 r. 

 
 

             Prezes Zarządu 

        Sylwia Wojciechowska 


