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Oferujemy usługi:

- budowlane

- transportowe

- wywozu nieczystości

stałych i płynnych

- wydawanie warunków
technicznych

- wykonanie, konserwacja
remonty instalacji wodno-
kanalizacyjnych

- udrażnianie
sieci i przyłączy
kanalizacyjnych

- wykonanie, konserwacja
i remonty instalacji
wewn. co. i cw. węzłów
cieplnych

- badanie szczelności
instalacji gazowej

- wykonanie pomiarów
elektrycznych

- wykonanie analiz wody
i ścieków
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Dla wszystkich uczestników postępowania
\v sprawie udzielenia zamówienia publicznego

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi ubezpieczeniowe dla Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. - nr postępowania: ZP/2/20U

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. / siedziba w Dęblinie zgodnie
z ait. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r.
Nr 113. póz. 759 z póżn. zm.). modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) poprzez zmianę załącznika nr 16 i 19 do SIWZ.

Zakres modyfikacji jest następujący:
W załączniku nr 16 do SIWZ - Formularz cenowy w punkcie 3 podpunkt 2 zostaK

doprecyzowane informacje dotyczące ubezpieczenia OC zarządcy poprzez podanie ilości osób
podlegających temu ubezpieczeniu.

W załączniku nr 19 do SIWZ - Wzór umowy w §8 ust. l dodaje się punkt 1.8. który
otrzymuje brzmienie: ..z powodu zmiany składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia
obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości w związku ze zmiana
średniego kursu BURO ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w drugim roku trwania umowy
(zgodnie z zapisami w formularzu cenowym - załącznik nr 16 do SIWZ)".

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralna część SIWZ
i należy je uwzględnić w składanej ofercie.
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