
1 
 

Orli Staw, dnia 23 listopada 2011 roku 
UA. 271.1.14.2011 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowe 

świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia 
na życie pracowników Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta 
Gmina” oraz członków ich rodzin” prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr 
ogłoszenia 382148 – 2011 z dnia 16.11.2011 r. 

 
 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 
(Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:  

1) w pkt. 6.1. ppkt 1) Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymuje 
następujące brzmienie:  
„1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna 
niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada i przedłoży zezwolenie 
organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie Działu 
I załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.). (W przypadku wspólnego 
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia przedmiotowe zezwolenie musi być złożone dla tego z Wykonawców, 
który będzie wykonywał uzależnioną od zezwolenia część zamówienia);”; 

2) pkt 13.1. i 13.2. Instrukcji dla Wykonawców – I części SIWZ otrzymują następujące 
brzmienie:  
„13. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 
1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

„Orli Staw” - sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym 
terminie: 

 
 

do dnia 
 

29 listopada 2011 roku do godz. 10.00 

 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 
 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Oferta w postępowaniu na „Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych w 
zakresie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Związku Komunalnego 
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz członków ich rodzin” 

Nie otwierać przed dniem: 29 listopada 2011 r. godz. 10.05.”;  
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3) pkt 15.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
„Orli Staw” – sala konferencyjna, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków  

 
 

w dniu  
 

29 listopada 2011 
roku 

 
o godz.  

 
10.05 

 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że § 8 i § 13 Wzoru umowy w sprawie zamówienia 
publicznego – III części SIWZ wystąpiło oczywiste przesunięcie numeracji, w związku z tym 
pierwotną omyłkową numerację zastępuję się prawidłową numeracją jak poniżej: 

„§ 8 
ZMIANA UMOWY 

 
1. Zamawiający ma prawo dokonać istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jeżeli: 

1) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w 
interesie Zamawiającego, 

2) nastąpiły zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływające na 
zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, 

3) do ubezpieczenia grupowego zadeklaruje chęć przystąpienia mniej niż 50% aktualnie 
ubezpieczonych osób w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak 
niż do 20 grudnia 2011 roku. W takim przypadku strony umowy na zasadzie 
porozumienia mogą skrócić czas trwania umowy. 

2. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust. 1, będą dokonywane z zachowaniem 
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa 
jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą  nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Warunkiem dokonania zmiany jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, 
zawierającego opis zmiany oraz uzasadnienie zmiany.”; 

 
 „§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
2. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych 

dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności. 
4. Nieważność pojedynczych klauzul umownych nie skutkuje w żadnym wypadku 

nieważnością całej umowy. 
5. Zawiadomienia i/lub oświadczenia, jakie w związku z umową składane są przez strony tej 

umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub 
przesyłane listem poleconym lub kurierem. 
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6. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy stronami 
nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zbyte, scedowane lub w 
jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby trzecie. 

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych do 
niej (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 
113 poz. 759 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 2010 r. nr:11, poz. 66  z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz aktów 
wykonawczych do niej (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1154). 

8. Stosunki zobowiązaniowe pomiędzy stronami regulują następujące dokumenty umowne: 
a) niniejsza umowa wraz z załącznikami, 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi 

          jej integralną część, 
c) oferta Wykonawcy, 
d) ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. 

            W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami 
w/w dokumentów, pierwszeństwo mają dokumenty w kolejności określonej powyżej.  

9. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 
dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.” 

 
 
Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 

        Z poważaniem 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 
Zarządu Związku Komunalnego Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
                   /-/  

Daniel Tylak 
 

 

 


