
Starosta Namysłowski 
Plac Wolno ści 12 a 
46-100 Namysłów    

Namysłów, dnia 27.12.2011 r. 
 

 
Nr sprawy IZ.I.272.61.2011. 

 

 
ZMIANA  1  

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), 
w związku z zapytaniem wykonawcy udziela się wyjaśnień do SIWZ oraz zmienia się 
termin składania i otwarcia ofert - przetarg nieograniczony na: Usuwanie, 
przemieszczanie, holowanie pojazdów na terenie Powi atu Namysłowskiego oraz  
prowadzenie  parkingu strze żonego zgodnie z ustaw ą Prawo o ruchu drogowym 
(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP nr 339321-2011 dnia 21.12.2011r.; 
ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP nr 344455-2011 dnia 27.12.2011 r.). 
 
 
Odpowied ź na zapytanie:  
 

Dot. pkt. 1.5.5) SIWZ oraz pkt. 8.5) OGŁOSZENIA: Opis warunków udziału w 
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w 
zakresie  sytuacji ekonomicznej  i finansowej: 
 

1.     Na jaką kwotę ma być wystawiona polisa? 
Odp. Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jeżeli przedłoży opłaconą polisę, a 
w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia nie mniejszą niż 100.000,00 zł (zakres 
podstawowy ubezpieczenia OC związany z prowadzeniem działalności gospodarczej 
i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności) oraz 100.000,00 zł 
(zakres rozszerzony ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach ruchomych 
przekazanych ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, 
czyszczenia lub innych podobnych) oraz złoży oświadczenie, że znajduje się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

W ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zmienia si ę termin składania i otwarcia ofert:  

W Ogłoszeniu w pkt. 14): MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  OFERT:   
1) wyrazy: „Oferty należy składać/przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 

12A, 46-100 Namysłów w pok. nr 210, w terminie do dnia 30.12.2011 r. do godz. 
10:00” zastępuje się wyrazami: „Oferty należy składać/przesyłać na adres: Starostwo 
Powiatowe, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów w pok. nr 210, w terminie do dnia 
02.01.2012 r. do godz. 10:00”. 

2) wyrazy: „Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.12.2011 r. o godz. 11.00 w pok. 211 Starostwa 
Powiatowego  w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A” zastępuje się wyrazami: 
„Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.01.2012 r. o godz. 11.00 w pok. 211 Starostwa 
Powiatowego  w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A”. 
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W SIWZ: 
1)  W pkt. 1.4.2. SIWZ wyrazy: „Oferty należy składać do dnia 30.12.2011 r. do godz. 

10:00 w pok. 210 Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A.” 
zastępuje się wyrazami: „Oferty należy składać do dnia 02.01.2012 r. do godz. 10:00 
w pok. 210 Starostwa Powiatowego  w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A.” 

2)  W pkt. 1.4.3. wyrazy: „Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.12.2011 r. o 
godz. 11:00 w pok. 211 Starostwa Powiatowego  w Namysłowie przy Pl. Wolności 
12A” zastępuje się wyrazami: „Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 
02.01.2012 r. o godz. 11:00 w pok. 211 Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy 
Pl. Wolności 12A.” 

3)   W pkt 1.10.1. SIWZ wyrazy: „Termin składania ofert upływa dnia 30.12.2011 r.  o godz. 
10:00.” zastępuje się wyrazami: „Termin składania ofert upływa dnia 02.01.2012 r. o 
godz. 10:00.” 

4)   W pkt. 1.10.2. SIWZ wyrazy: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2011 r. o godz. 11:00  
w pok. 211 Starostwa Powiatowego  w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A.” Zastępuje 
się wyrazami: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.01.2012 r. o godz. 11:00 w pok. 211 
Starostwa Powiatowego  w Namysłowie przy Pl. Wolności 12A.” 
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