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Załącznik Nr 28 
 

Pabianice, dnia 26.10.2018 r. 
 
......................................................... 
                    pieczątka Zarządu Powiatu 

 
BZ-III.272.89.2018 

......................................................... 
                             znak sprawy 

………………………………… 
          nazwa wykonawcy 
…………………………………. 
          adres wykonawcy 
…………………………………. 

 
ZMIANA TRE ŚCI SIWZ 

 
Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie 
mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu 
Pabianickiego na lata 2019 - 2020” przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polega na wprowadzeniu 
następujących zmian: 
 
I ZMIANA 
 
1. W pkt 11 OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 11.6 Forma oferty ppkt. 11.6.9  

otrzymuje brzmienie: 
11.6.9. Na kopercie należy umieścić następującą treść:  

„OFERTA NA „UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNO ŚCI 
CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POWIATU 

PABIANICKIEGO NA LATA 2019-2020” 

NIE OTWIERA Ć PRZED DNIEM 08 LISTOPADA 2018 R. GODZ. 10:15 

 
2. W pkt 11.8 Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

a)  ppkt 11.8.2 otrzymuje brzmienie: 
        11.8.2. Termin składania ofert upływa dnia 08 listopada 2018 r. godz. 10:00. 
      b) ppkt 11.8.3 otrzymuje brzmienie: 
 Termin i miejsce otwarcia ofert: 
 Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 08 listopada 2018 roku o godzinie 10:15 w Sali 

kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, budynek „A”, parter, pokój 
nr 8. 
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Termin składania ofert ulega zmianie. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 08 listopada  2018 r. godz. 1000 

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08 listopada 2018 r. godz. 1015  

w sali kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach, 95-200 Pabianice,  
ul. Piłsudskiego 2, budynek „A”, parter, pokój nr 8. 
 
Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 11986 ze zm.), mogą Państwo poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej 
staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
poinformowania. 
 
 
 
 

STAROSTA PABIANICKI 
 
 
       /-/ Krzysztof Habura 
 


