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STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
w dniu 24/12/2020. pod nr 2020/S 251-630779. 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843) 
 

 
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 

zawierająca: 
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ), 

- wyjaśnienia w odpowiedzi na zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ, 
- zmianę treści SIWZ 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający udziela 
wyjaśnień w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ i przekazuje 
Wykonawcom treść ww. wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ) wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiającego oraz zmianę treści SIWZ. 
 
Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SIWZ)  
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) są nadawane indywidualne 
numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej 
korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ). 
 
 



I. WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI: 
 
Wniosek nr 1: 
Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 01.02.2021. Wskazany przez 
Zamawiającego termin 30.01.2021 – jest dniem wolnym od pracy. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: 01.02.20212 r., godz. 11: 00.  
Stosownie do powyższego Zamawiający przekazuje OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
i SIWZ_ZMIENIONA i odpowiednio udostępnia ww. dokumenty w postaci plików w formacie 
*.pdf. 
 
Wniosek nr 2: 
Wnioskujemy o wyłączenie zapisu z zakresu ochrony: „3.6. Zastosowania nie ma wyłączenie 
dotyczące mienia nieużytkowanego powyżej 30 dni, pod warunkiem, że zabezpieczenia 
przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa”. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie wyłącza z zakresu ochrony zapisu: „3.6. Zastosowania nie ma wyłączenie 
dotyczące mienia nieużytkowanego powyżej 30 dni, pod warunkiem, że zabezpieczenia 
przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa”. 
 
Wniosek nr 3: 
Wnioskujemy o wyłączenie zapisu z zapisów dotyczących sposobu ustalania sum 
ubezpieczenia: „Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź 
odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Wykonawca nie ograniczy 
odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie 
wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie  
z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań.” 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie wyłącza z zapisów dotyczących sposobu ustalania sum ubezpieczenia zapisu: 
„Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy 
uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Wykonawca nie ograniczy odszkodowania bądź nie 
uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby 
nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy 
ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań”. 
 
 
 
 



Wniosek nr 4: 
Kradzież zwykła wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie 
mniej niż 200,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie wprowadza w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i w ubezpieczeniu 
sprzętu elektronicznego franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody nie mniej niż 200,00 PLN. 
 
Wniosek nr 5: 
Przepięcia i przetężenia – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości 
szkody nie mniej niż 300,00 PLN. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie wprowadza dla przepięć i przetężeń franszyzy redukcyjnej 5% wartości 
szkody nie mniej niż 300,00 PLN. 
 
Wniosek nr 6: 
Klauzula rzeczoznawcy – wnioskujemy o dopisanie do ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego: „powołanie rzeczoznawcy wymaga pisemnej 
akceptacji Ubezpieczyciela”. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie dopisuje w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i w ubezpieczeniu 
sprzętu elektronicznego treści: „powołanie rzeczoznawcy wymaga pisemnej akceptacji 
Ubezpieczyciela”. 
 
Wniosek nr 7: 
Klauzula rzeczoznawcy – wnioskujemy o potwierdzenie, ze limit jest na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w klauzuli kosztów rzeczoznawców limit dotyczy jednego i wszystkich 
zdarzeń w okresie ubezpieczenia. 
 
Wniosek nr 8: 
Klauzula reprezentantów – wnioskujemy o dopisanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 
ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: „Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do 
ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu (dewastacji)”. 
 
 



Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie dopisuje w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i w ubezpieczeniu 
sprzętu elektronicznego treści: „Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży  
z włamaniem i rabunku, wandalizmu (dewastacji)”. 
 
Wniosek nr 9: 
Klauzula katastrofy budowlanej w ubezpieczaniu mienia od wszystkich ryzyk i w ubezpieczeniu 
sprzętu elektronicznego – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości 
szkody nie mniej niż 500,00 PLN. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie wprowadza w klauzuli katastrofy budowlanej w ubezpieczaniu mienia od 
wszystkich ryzyk i w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego franszyzy redukcyjnej 5% wartości 
szkody nie mniej niż 500,00 PLN. 
 
Wniosek nr 10: 
Odpowiedzialność za szkody wynikłe z bezpośrednio lub pośrednio z emisji – wnioskujemy  
o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1000,00 PLN. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wprowadza w ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej franszyzę 
redukcyjną 1000,00 PLN.  
Stosownie do powyższego Zamawiający przekazuje ZAŁĄCZNIK NR 6b_ZMIENIONY  
i odpowiednio udostępnia ww. załącznik w postaci pliku w formacie *.pdf. 
 
Wniosek nr 11: 
Wnioskujemy o zmianę w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej limitu na 
podlimit na jeden i wszystkie wypadki dla całego zakresu. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyjaśnia, że limit oznacza podlimit na jeden i wszystkie wypadki dla całego 
zakresu, chyba, że z zapisu wynika, że jest to limit ponad sumę ubezpieczenia. 
 
Wniosek nr 12: 
OC pracodawcy - wnioskujemy o wykreślenie z zakresu zapisu: „Ochrona nie może zawierać 
wyłączeń związanych z używaniem maszyn lub urządzeń o niewłaściwych parametrach lub  
w złym stanie technicznym”. 
 
 
 
 



Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie wykreśla z zakresu OC pracodawcy zapisu: „Ochrona nie może zawierać 
wyłączeń związanych z używaniem maszyn lub urządzeń o niewłaściwych parametrach lub  
w złym stanie technicznym”. 
 
Wniosek nr 13: 
Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób 
zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczonego.  Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i InterRisk TU S.A. nie 
odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony Podlimit 100 000,00 PLN na 
jeden i wszystkie wypadki”. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wprowadza pkt 1.12 do rozdziału III załącznika nr 6b do SIWZ o treści: 
„odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za 
wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa 
Zamawiającego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za 
szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony. Podlimit 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie 
wypadki”.  
Stosownie do powyższego Zamawiający przekazuje ZAŁĄCZNIK NR 6b_ZMIENIONY  
i odpowiednio udostępnia ww. załącznik w postaci pliku w formacie *.pdf. 
 
Wniosek nr 14: 
Wnioskujemy o poprawę paragrafów w projekcie Umowy (mamy par 10 i potem od razu par 
12). 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wprowadza zmianę w numeracji paragrafów we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 2b do SIWZ.  
Stosownie do powyższego Zamawiający przekazuje ZAŁĄCZNIK NR 2b_ZMIENIONY  
i odpowiednio udostępnia ww. załącznik w postaci plików w formacie *.doc i *.pdf. 
 
Wniosek nr 15: 
Czy w Załączniku Nr 5a do SIWZ w pkt. 1 należy wskazać całkowitą wartość brutto przedmiotu 
zamówienia tj. maksymalną składkę 100% z uwzględnieniem zakresu objętego opcją (tj. zakup 
łodzi 1,4 mln zł) czy raczej opcja będzie skalkulowana i opłacona osobno po zakupie łodzi  
i zgłoszeniu ich do ubezpieczenia? 
 
 
 



Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 1 załącznika nr 5a do SIWZ należy wskazać 100% składki 
brutto, która będzie płatna zgodnie z §4 wzoru umowy. Opcja będzie skalkulowana i opłacona 
osobno po zakupie i zgłoszeniu mienia do ubezpieczenia 
 
Wniosek nr 16 
Czy postępowanie zostało przygotowane i będzie realizowane za pośrednictwem lub przy 
udziale dystrybutora / brokera ubezpieczeniowego? Jeśli tak, prosimy o podanie nazwy 
dystrybutora. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyjaśnia, że postępowanie nie zostało przygotowane i nie będzie realizowane za 
pośrednictwem lub przy udziale dystrybutora/brokera ubezpieczeniowego. 
 
Wniosek nr 17 
Z uwagi na wymogi reasekuracyjne prosimy o zgodę na włączenie klauzuli COMMUNICABLE 
DISEASE EXCLUSION – KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH (treść w załączeniu). 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wprowadza pkt: 2.1.12, 2.2.11 i 2.3.13 do rozdziału I oraz pkt: 2.1.12 do rozdziału 
II załącznika nr 6a do SIWZ o treści: „COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION”. 
Stosownie do powyższego Zamawiający przekazuje ZAŁĄCZNIK NR 6a_ZMIENIONY  
i odpowiednio udostępnia ww. załącznik w postaci pliku w formacie *.pdf. 
 
Wniosek nr 18 
Ubezpieczenie komunikacyjne Termin realizacji umowy 1) Pkt. 2.1 Prosimy o dopisanie zdania 
w zakresie nowozakupionych pojazdów ”zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie nie 
później niż w dniu rejestracji pojazdu do przesłania Wykonawcy pisemnej informacji  
o zarejestrowanym pojeździe”. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zapis: „Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie nie później niż  
w dniu rejestracji pojazdu do przesłania Wykonawcy pisemnej informacji o zarejestrowanym 
pojeździe” znajduje się w rozdziale I pkt 2.1 załącznika nr 6c do SIWZ. 
 
Wniosek nr 19 
Prosimy o zmianę zapisu: Zamawiający informuje, że samochody specjalne (ratownicze 
przystosowane do poruszania się w każdym terenie – po plaży, wydmach, wodzie morskiej bez 
względu na warunki atmosferyczne) wyszczególnione w poz. 9 – 22 załącznika nr 1 były 
zakupione wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dostosowanym do potrzeb MSPiR. Suma 
ubezpieczenia określona w kol. 11 uwzględnia wyposażenie pojazdu (w tym wyposażenie 



specjalistyczne zamontowane na stałe) zgodne z jego przeznaczeniem. W razie powstania 
szkody Wykonawca ustala odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości sumy 
ubezpieczenia określonej w kol. 11 załącznika nr 1 na zapis Zamawiający informuje, że 
samochody specjalne (ratownicze przystosowane do poruszania się w każdym terenie – po 
plaży, wydmach, wodzie morskiej bez względu na warunki atmosferyczne) wyszczególnione  
w poz. 9 – 22 załącznika nr 1 były zakupione wraz ze specjalistycznym wyposażeniem 
dostosowanym do potrzeb MSPiR. Suma ubezpieczenia określona w kol. 11 uwzględnia 
wyposażenie pojazdu (w tym wyposażenie specjalistyczne zamontowane na stałe) zgodne  
z jego przeznaczeniem. W razie powstania szkody Wykonawca ustala odszkodowanie  
w wysokości naprawy pojazdu w przypadku szkody częściowej lub różnicy pomiędzy wartością 
pojazdu ( lub stałej wartości pojazdu, jeśli jest uwzględniona) minus wartość pozostałości. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zapis: „samochody specjalne (ratownicze przystosowane do 
poruszania się w każdym terenie – po plaży, wydmach, wodzie morskiej bez względu na 
warunki atmosferyczne) wyszczególnione w poz. 9–23 załącznika nr 1 były zakupione wraz ze 
specjalistycznym wyposażeniem dostosowanym do potrzeb MSPiR. Suma ubezpieczenia 
określona w kol. 11 uwzględnia wyposażenie pojazdu (w tym wyposażenie specjalistyczne 
zamontowane na stałe) zgodne z jego przeznaczeniem” znajduje się w rozdziale I pkt  
3 załącznika nr 6c do SIWZ. Zamawiający dodaje zapis: „W razie powstania szkody Wykonawca 
ustala odszkodowanie w wysokości naprawy pojazdu w przypadku szkody częściowej lub 
różnicy pomiędzy wartością pojazdu ( lub stałej wartości pojazdu, jeśli jest uwzględniona) 
minus wartość pozostałości” do rozdziału I pkt 3 załącznika nr 6c do SIWZ.  
Stosownie do powyższego Zamawiający przekazuje ZAŁĄCZNIK NR 6c_ZMIENIONY  
i odpowiednio udostępnia ww. załącznik w postaci pliku w formacie *.pdf. 
 
Wniosek nr 20 
Prosimy o akceptację klauzuli gwarantowanej sumy o treści: Gwarantowana suma zapewnia 
zachowanie wartości pojazdu ustalonej na dzień zawarcia umowy AC, bez uwzględnienia 
naturalnej utraty wartości rynkowej pojazdu pod warunkiem, że do jej ustalenia 
ubezpieczający podał zgodne ze stanem faktycznym informacje o pojeździe, o które PZU pytał 
przy zawarciu umowy AC; jeżeli informacje te nie były zgodne ze stanem faktycznym, za 
wartość pojazdu uważa się wartość pojazdu właściwą na dzień zawarcia umowy AC zgodnie ze 
stanem faktycznym; wartości tej nie stosuje się w celu ustalenia, czy zachodzi przypadek 
szkody całkowitej. W celu ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, wartość 
pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania porównuje się do kosztów naprawy pojazdu 
ustalonych według następujących zasad: „Koszty naprawy pojazdu stanowiące podstawę do 
ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, ustala się na podstawie kalkulacji kosztów 
naprawy sporządzonej przez Ubezpieczyciela według zasad zawartych w systemie Audatex, 
Eurotax lub DAT, z zastosowaniem: 1) norm czasowych operacji naprawczych określonych 
przez producenta pojazdu; 2) stawki za roboczogodzinę ustalonej przez PZU w oparciu  



o średnie ceny usług autoryzowanych stacji obsługi pojazdów działających na terenie miejsca 
zamieszkania ubezpieczonego, 3) cen części zamiennych zawartych w systemie Audatex, 
Eurotax lub DAT, ustalonych według wariantu serwisowego; 4) cen materiałów lakierniczych  
i normaliów zawartych w systemach Audatex, Eurotax lub DAT. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje klauzuli gwarantowanej sumy.  
 
Wniosek nr 21 
2) Pkt 4.2. Assistance za granicą ze zniesionym limitem km i zwiększoną odległością holowania 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na to by w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek 
wypadku lub awarii pojazdu na terytorium innych niż RP państw Europy (z wyłączeniem 
Mołdawii i Rosji), jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa; by holowanie odbywało się 
jednorazowo do wybranego przez ubezpieczonego miejsca na odległość do 1200 km, mierzoną 
od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania, przy czym koszty 
przepraw promowych ponoszone są przez ubezpieczonego; w przypadku zajścia wypadku, 
awarii pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa poza godzinami pracy warsztatu (np. w porze 
nocnej lub w dni wolne od pracy). 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający dodaje zapis: „w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub 
awarii pojazdu na terytorium innych niż RP państw Europy (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji), 
jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa; holowanie odbywało się jednorazowo do 
wybranego przez ubezpieczonego miejsca na odległość do 1200 km, mierzoną od miejsca 
zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania, przy czym koszty przepraw 
promowych ponoszone są przez ubezpieczonego; w przypadku zajścia wypadku, awarii 
pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa poza godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej 
lub w dni wolne od pracy)” do rozdziału II pkt 4.2 załącznika 6c do SIWZ.  
Stosownie do powyższego Zamawiający przekazuje ZAŁĄCZNIK NR 6c_ZMIENIONY  
i odpowiednio udostępnia ww. załącznik w postaci pliku w formacie *.pdf. 
 
Wniosek nr 22 
3) Prosimy o wykreślenie w pkt 4.4. z zakresu pomocy medycznej w assistance – udzielenie 
informacji medycznej. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje konieczności udzielenia 
informacji medycznej. 
 
 
 



Wniosek nr 23 
4) Prosimy o wykreślenie z zakresu assistance usługi udzielenia pomocy technicznej  
i medycznej w związku z chorobą kierowcy lub pasażera. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje usługi udzielenia 
pomocy technicznej i medycznej w związku z chorobą kierowcy lub pasażera. 
 
Wniosek nr 24 
Pani Sylwio, Dzień dobry, Czy w ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
ŁODZIE RATOWNICZE BRZEGOWYCH STACJI RATOWNICZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM  
I SKUTER WODNY RATOWNICZY w podsumowaniu sumy ubezpieczenia z tyt. OC Armatora nie 
powinno być 9.900.000 SDR? 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w załączniku nr 2 do załącznika nr 6a do SIWZ w wierszu sumy/limitu 
ubezpieczenia z tytułu OC w SDR powinno być 9.900.00 SDR. 
Stosownie do powyższego Zamawiający przekazuje ZAŁĄCZNIK NR 6a_ZMIENIONY  
i odpowiednio udostępnia ww. załącznik w postaci pliku w formacie *.pdf. 
 
II. ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie opisanym 
wg załączników: SIWZ_ZMIENIONA, ZAŁĄCZNIK NR 1_ZMIENIONY, ZAŁĄCZNIK NR 
2a_ZMIENIONY, ZAŁĄCZNIK NR 2b_ZMIENIONY, ZAŁĄCZNIK 2c_ZMIENIONY, ZAŁĄCZNIK NR 
5c_ZMINIENIONY, ZAŁĄCZNIK NR 6a_ZMIENIONY, ZAŁĄCZNIK NR 6b_ZMIENIONY, ZAŁĄCZNIK 
NR 6c_ZMIENIONY. 
Stosownie do powyższego Zamawiający przekazuje SIWZ_ZMIENIONA, ZAŁĄCZNIK NR 
1_ZMIENIONY, ZAŁĄCZNIK NR 2a_ZMIENIONY, ZAŁĄCZNIK NR 2b_ZMIENIONY, ZAŁĄCZNIK 
2c_ZMIENIONY, ZAŁĄCZNIK NR 5c_ZMIENIONY, ZAŁĄCZNIK NR 6a_ZMIENIONY, ZAŁĄCZNIK NR 
6b_ZMIENIONY, ZAŁĄCZNIK NR 6c_ZMIENIONY i odpowiednio udostępnia ww. dokumenty w 
postaci plików w formacie *.pdf i *.doc. 
 
III. ZAŁĄCZNIKI 
 
[Z-1]  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
[Z-2]  SIWZ_ZMIENIONA 
[Z-3] ZAŁĄCZNIK NR 1_ZMIENIONY 
[Z-4]  ZAŁĄCZNIK NR 2a_ZMIENIONY 
[Z-5]  ZAŁĄCZNIK NR 2b_ZMIENIONY 
[Z-6]  ZAŁĄCZNIK NR 2c_ZMIENIONY 



[Z-7]  ZAŁĄCZNIK NR 5c_ZMIENIONY 
[Z-8] ZAŁĄCZNIK NR 6a_ZMIENIONY 
[Z-9] ZAŁĄCZNIK NR 6b_ZMIENIONY 
[Z-10] ZAŁĄCZNIK NR 6c_ZMIENIONY 
[Z-11] ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAŁĄCZNIKA NR 6c plik w formacie *.doc 
 
IV. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zamawiający oświadcza, iż: 
1.  Niniejsza informacja dla Wykonawców stanowi integralną część SIWZ. 
2.  Niniejszą informację dla Wykonawców Zamawiający zamieścił na: 

-  stronie internetowej Zamawiającego:  https://sar.ezamawiajacy.pl/; 
-  platformie zakupowej Zamawiającego: https://www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state. 
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