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Wrocław, 18.03.2021 

 

 

 

Do uczestników  postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu 

 

 

 

ZMIANY SWZ  NR ZZ-ZP-2375-26/20 
 

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. informuje o następujących zmianach w 

SWZ: 

 

 

Zmianie ulega załącznik numer 11 do SWZ w miejscu Informacja o szkodowości z 

ryzyk OC działalności medycznej. 

Skorygowany dokument zostanie przesłany Wykonawcom, którzy przesłali wniosek o 

udostępnienie części poufnej. 

 

 

W związku z tą zmianą zostaje przesunięty termin składania ofert z dnia 22.03.2021 na 

25.03.2021 zgodnie z opisem poniżej. 

 

VII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA 

OFERT 

 

1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty 

wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na platformie zakupowej 

Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ 

2. Zasady rejestracji i posługiwania się portalem opisane są w instrukcji pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/ 

3.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży 

więcej niż jedna ofertę zostaną odrzucone. 

4. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 

5. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.  

6. Ofertę należy złożyć do 25.03.2021 do. godz. 14:00. Otwarcie nastąpi w tym samym dniu 

25.03.2021 o godz. 14:30. 

7.Składający ofertę jest nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
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8.Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

9.Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach zawartych w ofertach. 

10. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

11. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Agnieszka Jagiełło 


