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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 56301 - 2014 data 17.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 054 4121805, fax. 054 4121804.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w
zakresie ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku
oraz szkód w środowisku w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 r. Nr 75 poz 493 ze zm.), w związku z prowadzeniem składowiska
odpadów zlokalizowanego w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm.
Brześć Kujawski. 2. Zgodnie z art. 125 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r.
poz. 21 ze zm.), polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie wystąpienia negatywnych
skutków w środowisku lub szkód w środowisku, firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiązania w
przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 4, na rzecz właściwego organu ochrony środowiska tj.
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 3. Zakres przedmiotowego ubezpieczenia winien
obejmować również zwrot kosztów działań naprawczych i działań zapobiegawczych na rzecz w/w
organu. Suma gwarancyjna 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Okres ubezpieczenia 1 rok od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. 4. Składka ubezpieczeniowa
będzie płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia polisy..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w zakresie ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w
środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 r. Nr 75 poz 493 ze zm.), w związku z prowadzeniem
składowiska odpadów zlokalizowanego w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Machnaczu gm. Brześć Kujawski. 2. Zgodnie z art. 125 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie wystąpienia
negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, firma ubezpieczeniowa ureguluje
zobowiązania w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 4, na rzecz właściwego organu ochrony
środowiska tj. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 3. Zakres przedmiotowego
ubezpieczenia winien obejmować również zwrot kosztów działań naprawczych i działań zapobiegawczych
na rzecz w/w organu. Suma gwarancyjna 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia 1 rok od dnia podpisania umowy. 4. Składka ubezpieczeniowa
będzie płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia polisy..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. -
sekretariat ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
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ofert: 26.03.2014 godzina 13:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. -
sekretariat ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek.
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