
Wrocław, dnia 12.09.2019 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2411.19.2019.BO 

Wykonawcy 
(informacja przesłana drogą elektroniczną wg 
rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie 
internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Usługi ubezpieczenia dla potrzeb Uniwersytetu Wrocławskiego. Zadanie 1 i 2. 

 
INFORMACJA NR 4 

ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
1. w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 10 do SIWZ), w punkcie III.1.6. Klauzule 

dodatkowe – obligatoryjne, ppkt 26) Klauzula likwidatora szkód: 
było: 
Na mocy niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że w przypadku gdy Wykonawca chce powierzyć 
likwidację szkody, zewnętrznej firmie eksperckiej, zobowiązany jest uprzednio do uzyskania za 
pośrednictwem brokera zgody ubezpieczonego. 
Wykonawca nie może powierzyć likwidacji szkód podmiotowi zagranicznemu. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie dotrzyma powyższych postanowień Zamawiający powoła na koszt Wykonawcy 
eksperta, którego opinia będzie dla niego wiążąca. 
Strony zastrzegają, że wszelka korespondencja z Zamawiającym w sprawie likwidacji szkód 
prowadzona będzie za pośrednictwem Brokera – Willis Towers Watson Polska. 
zmienia się na: 
Na mocy niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że w przypadku gdy Wykonawca chce powierzyć 
likwidację szkody, zewnętrznej firmie eksperckiej, zobowiązany jest uprzednio do uzyskania za 
pośrednictwem brokera zgody ubezpieczonego. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma powyższych postanowień Zamawiający powoła na 
koszt Wykonawcy eksperta, którego opinia będzie dla niego wiążąca. 
Strony zastrzegają, że wszelka korespondencja z Zamawiającym w sprawie likwidacji szkód 
prowadzona będzie za pośrednictwem Brokera – Willis Towers Watson Polska. 

 
2. w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 10 do SIWZ), w punkcie III.2.7. Klauzule 

dodatkowe – obligatoryjne, ppkt 6) Klauzula likwidatora szkód: 
było: 
Na mocy niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że w przypadku gdy Wykonawca chce powierzyć 
likwidację szkody, zewnętrznej firmie eksperckiej, zobowiązany jest uprzednio do uzyskania za 
pośrednictwem brokera zgody ubezpieczonego. 
Wykonawca nie może powierzyć likwidacji szkód podmiotowi zagranicznemu. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie dotrzyma powyższych postanowień Zamawiający powoła na koszt Wykonawcy 
eksperta, którego opinia będzie dla niego wiążąca. 
Strony zastrzegają, że wszelka korespondencja z Zamawiającym w sprawie likwidacji szkód 
prowadzona będzie za pośrednictwem Brokera – Willis Towers Watson Polska. 
zmienia się na: 
Na mocy niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że w przypadku gdy Wykonawca chce powierzyć 
likwidację szkody, zewnętrznej firmie eksperckiej, zobowiązany jest uprzednio do uzyskania za 
pośrednictwem brokera zgody ubezpieczonego. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma powyższych postanowień Zamawiający powoła na 
koszt Wykonawcy eksperta, którego opinia będzie dla niego wiążąca. 
Strony zastrzegają, że wszelka korespondencja z Zamawiającym w sprawie likwidacji szkód 
prowadzona będzie za pośrednictwem Brokera – Willis Towers Watson Polska. 



 
Zamawiający przekazuje w załączeniu 

zmieniony (3) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 10 do SIWZ) 
z uwzględnieniem ww. zmian. 

 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 12a ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 
zm.) Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 7.10.2019 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 7.10.2019 r. do godz. 12:00. 
- minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: do dnia 2.12.2019 r. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający przekazuje ogłoszenie o sprostowaniu 

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 
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