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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 1  
W ogłoszeniu jest: brak nr referencyjnego  
W ogłoszeniu powinno być: FN1/2020  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 3  
W ogłoszeniu jest: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 
zamówienie jednemu wykonawcy: brak  
W ogłoszeniu powinno być: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać 
udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:2  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 5  
W ogłoszeniu jest: Dodatkowe kody CPV: brak  
W ogłoszeniu powinno być: Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 66515000-3 66516000-0 
66512100-3 66514110-0 66516100-1  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 9  
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: brak  
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 36 
miesięcy, przewidywany okres ubezpieczenia: od dnia 10.04.2020 r. do dnia 09.04.2023 r. 
Uwaga: w przypadku umów wieloletnich polisy wystawiane są na okresy roczne dla 
wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych 
będą wystawiane indywidualnie dla każdej każdego ubezpieczonego podmiotu na okresy: od 
10.04.2020 r. do 09.04.2021 r. od 10.04.2021 r. do 09.04.2022 r. od 10.04.2022 r. do 
09.04.2023 r. Polisy dla ubezpieczeń wspólnych np. ubezpieczenia mienia od wszystkich 



ryzyk, gdzie są wspólne limity odpowiedzialności, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, wystawione zostaną po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując 
ochroną wszystkie podmioty podlegające wspólnemu ubezpieczeniu na okresy: od 10.04.2020 
r. do 09.04.2021 r. od 10.04.2021 r. do 09.04.2022 r. od 10.04.2022 r. do 09.04.2023 r. Polisy 
dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na trzy okresy roczne określone 
indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załącznikach zawierających wykazy 
pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie 
zamówienia będą zawierane na okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. Ostatnim 
dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 09.04.2023 r. 
Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 08.04.2024 r.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 1.2  
W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zgodnie z 
SIWZ  
W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: 
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i 
finansowej wykonawcy.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 1.3  
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zgodnie z 
SIWZ  
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 1.3  
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 
doświadczeniu tych osób: Tak  
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie 
lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 4  
W ogłoszeniu jest: Zgodnie z SIWZ  
W ogłoszeniu powinno być: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, składa na żądanie Zamawiającego zamiast dokumentu, o którym 



mowa w pkt 9.8.2. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 
osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
Zgodnie z art. 22b ust. 2 Ustawy Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na wezwanie Zamawiającego musi udowodnić, że 
posiada on uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w swoim kraju 
pochodzenia.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 5.1  
W ogłoszeniu jest: Zgodnie z SIWZ  
W ogłoszeniu powinno być: zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm), tzn. 
kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali 
zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub 
potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny 
dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej 
w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, 
potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w 
zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 5.2  
W ogłoszeniu jest: Zgodnie z SIWZ  
W ogłoszeniu powinno być: Nie dotyczy  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 6  
W ogłoszeniu jest: Zgodnie z SIWZ  
W ogłoszeniu powinno być: Nie dotyczy  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 7  



W ogłoszeniu jest: Zgodnie z SIWZ  
W ogłoszeniu powinno być: Wypełniony i podpisany Formularz Oferty Wykonawcy 
występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są 
stosownie do treści art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych 
przedstawicieli każdego z partnerów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 5  
W ogłoszeniu jest: Tak  
W ogłoszeniu powinno być: Tak W zakresie I części zamówienia: Należy wskazać zakres, 
charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy 
PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian 
postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka 
zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek 
Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie 
oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości 
składki lub raty 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 
SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 3) zmiany 
wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i 
ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia 
wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności na wniosek 
Zamawiającego oraz za zgodą Wykonawcy. Zmiana taka będzie możliwa tylko pod 
warunkiem, że Zamawiający zaakceptuje propozycje Wykonawcy dotyczące tej zmiany; 4) 
zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przypadku zmiany 
sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości 
budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka 
będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; 5) 
zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych 
wypadków – w przypadku zmiany liczby osób ubezpieczonych oraz wysokości sumy 
ubezpieczenia na osobę w okresie ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z, 
określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; 6) zmiany dotyczące liczby 
jednostek organizacyjnych Zamawiającego i innych podmiotów (osób prawnych) 
podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych 
jednostek/osób prawnych (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka 
będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli 
warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki/osoby prawnej – warunki ubezpieczenia będą 
nie gorsze jak dla jednostki/osoby prawnej pierwotnej; c) likwidacji jednostki/osoby prawnej 
– jednostka/osoba prawna zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie 
zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego lub osobom 
prawnym podlegającym ubezpieczeniu w ramach niniejszego postępowania, to zostanie ono 
objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki 
zlikwidowanej. d) włączenia dodatkowych jednostek/osób prawnych do ubezpieczenia w 



okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy 
to jednostek/osób prawnych, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia 
zamówienia publicznego Wykonawcy; 7) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu 
ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul 
za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 8) zmiany zakresu 
ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 Ustawy 
PZP, wynagrodzenie wykonawcy (składka ubezpieczeniowa) może ulec zmianie w 
przypadku: 1) zmiany wysokości składki w związku z wprowadzeniem na usługi 
ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli 
będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę 
naliczonego podatku VAT; 2) zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki/ składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, - pod warunkiem, że zmiany, o których mowa w pkt a) - c) powyżej będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz Wykonawca udowodni 
Zamawiającemu, że mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, tj. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację wpływu opisanych w pkt. a) 
– c) zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę. W zakresie II części 
zamówienia: 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje 
możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 2. zmiany 
terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez 
dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem 
terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po 
uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 3. zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach 
komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco oraz 
w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (podmioty 
podlegające ubezpieczeniu na podstawie niniejszego postępowania) w trakcie trwania umowy 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez ww. 
podmioty i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Ostatnim dniem umożliwiającym 
ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest 
ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 09.04.2023 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia 
pojazdów zakończy się dnia 08.04.2024 r. Składka będzie rozliczana zgodnie z zapisami 
klauzuli warunków i taryf; 4. zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych 
Zamawiającego i innych podmiotów (osób prawnych) podlegających ubezpieczeniu i ich 
formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek/osób prawnych (w wyniku 
utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana 
zgodnie z, określonymi w SIWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia 
jednostki/osoby prawnej – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki/osoby 
prawnej pierwotnej; c) likwidacji jednostki/osoby prawnej – jednostka/osoba prawna zostanie 
wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym 
jednostkom organizacyjnym Zamawiającego lub osobom prawnym podlegającym 
ubezpieczeniu w ramach niniejszego postępowania, to zostanie ono objęte ochroną przez 
Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej; d) 
włączenia dodatkowych jednostek/osób prawnych do ubezpieczenia w okresie realizacji 
zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy to jednostek/osób 
prawnych, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia 



publicznego Wykonawcy; 5. korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia 
wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą 
Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 6. zmiany zakresu 
ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 Ustawy 
PZP, wynagrodzenie wykonawcy (składka ubezpieczeniowa) może ulec zmianie w 
przypadku: 1) zmiany wysokości składki w związku z wprowadzeniem na usługi 
ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli 
będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę 
naliczonego podatku VAT; 2) zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki/ składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, - pod warunkiem, że zmiany, o których mowa w pkt a) - c) powyżej będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz Wykonawca udowodni 
Zamawiającemu, że mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, tj. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację wpływu opisanych w pkt. a) 
– c) zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.1  
W ogłoszeniu jest: Zgodnie z SIWZ  
W ogłoszeniu powinno być: Nie dotyczy  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Część Nr 1  
Punkt: 2  
W ogłoszeniu jest: 66510000-8  
W ogłoszeniu powinno być: 66510000-8, 66515000-3, 665160.00-0, 66512100-3  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Część Nr 1  
Punkt: 6  
W ogłoszeniu jest: brak  
W ogłoszeniu powinno być: Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy, przewidywany 
okres ubezpieczenia:od dnia 10.04.2020 r. do dnia 09.04.2023 r.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Częśc Nr 2  
Punkt: 2  
W ogłoszeniu jest: 66510000-8  
W ogłoszeniu powinno być: 66510000-8, 66512100-3, 66514110-0, 66516100-1  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Częśc Nr 2  
Punkt: 5  
W ogłoszeniu jest: cena łączna ubezpieczenia 70 zaakceptowanie klauzul dodatkowych 20 
zwiększenie limitu odpowiedzialności 10  



W ogłoszeniu powinno być: cena łączna ubezpieczenia 80 zaakceptowanie klauzul 
dodatkowych 20  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Część Nr 2  
Punkt: 6  
W ogłoszeniu jest: brak wypełnienia  
W ogłoszeniu powinno być: Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy, przewidywany 
okres ubezpieczenia: od dnia 10.04.2020 r. do dnia 09.04.2023 r. 7.4. Polisy dla ubezpieczeń 
komunikacyjnych będą wystawione na trzy okresy roczne określone indywidualnie dla 
każdego pojazdu i wskazane w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Ubezpieczenia 
pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na 
okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego. Ostatnim dniem umożliwiającym 
ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest 
ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 09.04.2023 r.Maksymalnie okres ubezpieczenia 
pojazdów zakończy się dnia 08.04.2024 r.  
 


