
Numer ogłoszenia: 198032 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 190414 - 2015 data 27.07.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Bonus Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., Al. Mireckiego 15/2, 41-200 Sosnowiec, woj. 

śląskie, tel. 32 299 90 80, fax. 32 299 90 80. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego 

ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu w 

zakresie: Zadanie nr 1 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej a) 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; b) Ubezpieczenia szyb i przedmiotów 

szklanych od stłuczenia; c) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 

ryzyk; d) Ubezpieczenie maszyn o uszkodzeń i szkód elektrycznych; e) Ubezpieczenie 

maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk; f) Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej Ubezpieczającego; g) Ubezpieczenie NNW pracowników; h) Ubezpieczenia 

pojazdów(OC, AC, NNW, ASS); Zadanie nr 2 Ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki kapitałowej.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego 

ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu w 

zakresie: Zadanie nr 1 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej a) 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; b) Ubezpieczenia szyb i przedmiotów 

szklanych od stłuczenia; c) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 

ryzyk; d) Ubezpieczenie maszyn o uszkodzeń i szkód elektrycznych; e) Ubezpieczenie 

maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk; f) Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej Ubezpieczającego; g) Ubezpieczenie NNW pracowników; Zadanie nr 2 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

spółki kapitałowej. Zadanie nr 3 Ubezpieczenia pojazdów(OC, AC, NNW, ASS);. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.. 

 W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 

2.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, 

liczba części: 3.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6. 

 W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia wraz z Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia, które zgodnie z art. 812 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

KODEKS CYWILNY (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm) stanowić będą 



załączniki do oferty. Załącznik nr 3a) - Formularz Oferty (Zadanie nr 1) Załącznik nr 

3b) - Formularz Oferty (Zadanie nr 2) Załącznik nr 4 - Formularz określający 

wysokość stawek i składek (Zadanie nr 1) Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotycząc o 

podwykonawców Załącznik nr 9 - Wzór umowy. 

 W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt 

III.5) Wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia wraz z Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia, które zgodnie z art. 812 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

KODEKS CYWILNY (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm) stanowić będą 

załączniki do oferty. Załącznik nr 3a) - Formularz Oferty (Zadanie nr 1) Załącznik nr 

3b) - Formularz Oferty (Zadanie nr 2) Załącznik nr 3c) - Formularz Oferty (Zadanie nr 

3) Załącznik nr 4a) - Formularz określający wysokość stawek i składek (Zadanie nr 1) 

Załącznik nr 4b) - Formularz określający wysokość stawek i składek (Zadanie nr 3) 

Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotycząc o podwykonawców Załącznik nr 9 - Wzór 

umowy. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.. 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 06.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Pełnomocnika 

Zamawiającego BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Sosnowiec Al. 

Mireckiego 15 /2 - I piętro.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 10.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Pełnomocnika 

Zamawiającego BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Sosnowiec Al. 

Mireckiego 15 /2 - I piętro.. 

 
 


