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ZMIANY W SIWZ 

   

 

W związku z pytaniami jakie wpłynęły od Wykonawcy w dn. 04.01.2021 r.  

oraz koniecznością przeprowadzenia analizy dokumentacji w celu udzielenia rzetelnej 

odpowiedzi w postępowaniu pn. „Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w 

zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, 

pojazdów oraz NNW kasjerów Powiatu Opolskiego”,  

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ: 

 

 Rozdział XII, pkt 10 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 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia,  pojazdów  oraz NNW 

kasjerów  Powiatu Opolskiego” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 11/01/2021r., godz. 14:00 

 

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 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia,  pojazdów  oraz NNW 

kasjerów  Powiatu Opolskiego” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 18/01/2021r., godz. 14:00 



 

 Rozdział XIII, pkt 1 dotychczasowym brzmieniu: 

Miejsce i termin składania ofert. 

1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 11/01/2021 r. do godz. 13:30 w 

siedzibie Zamawiającego - Powiat Opolski, 45-068 Opole, ul 1 Maja 29. 

 

otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin składania ofert. 

1) Oferty winny być złożone w terminie do dnia 18/01/2021 r. do godz. 13:30 w 

siedzibie Zamawiającego – Powiat Opolski, 45-068 Opole, ul 1 Maja 29. 

 

 

 Rozdział XIII, pkt 2 o dotychczasowym brzmieniu: 

 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 11/01/2021 r. o godz. 14:00 w 

siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29, 

pok. nr 400 (I piętro segment B). 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

 

1) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 18/01/2021 r. o godz. 14:00 w 

siedzibie Zamawiającego - w budynku biurowym w Opolu przy ul. 1 Maja 29,  

pok. nr 400 (I piętro segment B). 

 

 

 

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je uwzględniać w dalszym przebiegu 

postępowania. 

 

 

 

 

 

 

 


