Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13

Szczecin, dnia 29-11-2012r.
Znak sprawy: ZP/220/78/12
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi
kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej SPSK Nr 2 PUM.

MODYFIKACJA NR 1
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych, Zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji siwz:

1. W rozdziale III SIWZ „Wzór umowy” jednostkę redakcyjną w paragrafach z punktów
zamienia się na ustępy.

2. W rozdziale III SIWZ „Wzór umowy” zapis w § 4 ust. 5 w brzmieniu/:
„Stawki obowiązujące w umowie, określone w § 5 umowy, są niezmienne przez cały okres
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2 ppkt d)”
zastępuje się zapisem w następującym brzmieniu:
„Stawki obowiązujące w umowie, określone w § 5 umowy, są niezmienne przez cały okres
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 ppkt e)”

3. W rozdziale III SIWZ „Wzór umowy” zapis w § 5 ust. 1 w brzmieniu/:
„Do poszczególnych umów (rodzajów) ubezpieczenia, wskazanych w § 1 pkt 2 zastosowanie będą
miały następujące stawki ubezpieczeniowe (zastosowane do obliczenia składki w złożonej ofercie), na
podstawie których rozliczana będzie umowa ubezpieczenia w ciągu przewidzianego okresu:”
zastępuje się zapisem w następującym brzmieniu:
„Do poszczególnych umów (rodzajów) ubezpieczenia, wskazanych w § 1 ust. 1 zastosowanie będą
miały następujące stawki ubezpieczeniowe / składki ryczałtowe (zastosowane do obliczenia składki
w złożonej ofercie), na podstawie których rozliczana będzie umowa ubezpieczenia w ciągu
przewidzianego okresu:”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i
składania ofert.
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Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają
dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. W związku z tym
Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i
otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Z poważaniem

….………….……………………………
DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE
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