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ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ ORAZ ZMIANY W SIWZ II 
 
 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zamówienia publicznego pn. 
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, pojazdów oraz NNW 
kasjerów Powiatu Opolskiego w okresie 36 miesięcy od 2018 r. do  
2021 r.” jakie dniu 16.01.2018r. wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający informuje, 
że odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane niezwłocznie po ich opracowaniu.  

 
Zamawiający przesuwa termin składania ofert, w związku z czym 

dokonuje następujących zmian w treści SIWZ: 
 
 

• Rozdział I, pkt 9.12 o dotychczasowym brzmieniu: 
 
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
 

Powiat Opolski 
45-068  Opole   ul. 1 Maja 29 

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, ubezpieczenia mienia,  pojazdów  oraz NNW kasjerów  Powiatu Opolskiego   w  

okresie 36 miesięcy od 2018 r. do 2021 r. 
 

oraz opisane: 
Nie otwierać przed dniem: 18-01-2018 r. godz. 10:15 

 
otrzymuje brzmienie: 
 
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane do Zamawiającego na adres: 
 

Powiat Opolski 
45-068  Opole   ul. 1 Maja 29 

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, ubezpieczenia mienia,  pojazdów  oraz NNW kasjerów  Powiatu Opolskiego   w  

okresie 36 miesięcy od 2018 r. do 2021 r. 
 

oraz opisane: 
Nie otwierać przed dniem: 23-01-2018 r. godz. 10:15 

 
 

• Rozdział I, pkt 10.1 dotychczasowym brzmieniu: 
 

Oferty winny być złożone w terminie  18.01.2018 r., do godziny 10:00 w siedzibie 
Zamawiającego Opole ul. 1 Maja 29,  kancelaria pok. Nr 4 parter segment A.  



Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy niezwłocznie. 
 
otrzymuje brzmienie: 
Oferty winny być złożone w terminie  23.01.2018 r., do godziny 10:00 w siedzibie 
Zamawiającego Opole ul. 1 Maja 29,  kancelaria pok. Nr 4 parter segment A.  
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy niezwłocznie. 

 
 

• Rozdział I, pkt 14.1 o dotychczasowym brzmieniu: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18-01-2018r  o godz. 10:15. W trakcie publicznego 
otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ustawy Pzp. 
 
otrzymuje brzmienie: 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23-01-2018r  o godz. 10:15. W trakcie publicznego 
otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ustawy Pzp. 
 
 
Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym 
przebiegu postępowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


