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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 32116-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Przedmiotem zamówienia jest : 1. Zadanie nr 1 - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ubezpieczenie obejmuje: a)
usługi ubezpieczenia...
Termin składania ofert: 2016-02-22

Numer ogłoszenia: 15703 - 2016; data zamieszczenia: 16.02.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 32116 - 2016 data 12.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, woj.
wielkopolskie, tel. 61 8530813, fax. 61 8530842.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.
W ogłoszeniu jest: - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: a) posiada na dzień 30
września 2015 r. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno - ubezpieczeniowych brutto aktywami nie niższy
niż 100%, b) posiada na dzień 30 września 2015 r. środki własne w wysokości nie niższej niż margines
wypłacalności i nie niższej niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego c) posiada wskaźnik
szkodliwości brutto za lata 2013 - 2014 (lub za cały okres działalności, jeżeli jest krótszy niż dwa lata),
nie przekraczający 100% w każdym roku..
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.1.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dla każdej części. Zamawiający w tym zakresie uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jako: - wykonawca mający siedzibę na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy
Emerytalnych), bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 w zakresie
wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia - zgodnie z Ustawą 11 września 2015 roku o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015. poz. 1844) - wykonawca mający siedzibę
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że
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posiadają zezwolenie organu nadzoru kraju w którym mają siedzibę, w zakresie wszystkich grup ryzyk
objętych przedmiotem zamówienia.
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.2.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - aktualnego
odpisu z właściwego rejestru.
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