
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

 

                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 27.02.2015 r.         

TOM.271.1.3.2015 
                           

 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na  „Zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta  
             Milanówka i jednostek organizacyjnych”. 

 
 

 
Zamawiający Gmina Milanówek informuje o dokonanej zmianie w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dotyczącej ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
Zamawiający koryguje poniższe zapisy w ZAŁACZNIKACH DO SIWZ:  
 
 
Część I  

1. Urząd Miasta Milanówka; 
Załącznik nr 2a (wykaz budynków i budowli) - Zamawiający koryguje powierzchnię Budynku 
C - budynek biurowo magazynowy, przy ul. Spacerowa 4: 

a) Tabela 1, pozycja 10E – powierzchnia m². 
Było : 3.247 m²  
Jest : 1.623,39 m² 

 
2. Urząd Miasta Milanówka; 

Załącznik nr 2b (wykaz wyposażenia) – Zamawiający koryguje sumy ubezpieczenia: 
a) pozycja 9C – Urządzenia i wyposażenie wg wartości księgowej brutto; 

Było : 230.442,65 zł 
Jest : 593.965,97 zł 

b) pozycja 10C – Łączna suma za Urządzenia i wyposażenie wg wartości księgowej brutto:  
Było : 2.009.738,58 zł 
Jest : 2.373.261,90 zł 

c) pozycja 44C – PODSUMOWANIE za Urządzenia i wyposażenie wg wartości księgowej 
brutto:  
Było : 3.915.405,86 zł 
Jest : 4.278.929,18 zł 

 
3. Przedszkole Publiczne nr 1; 

Załącznik nr 2c (wykaz elektroniki) - Zamawiający uzupełnił załącznik o trzy zestawy 
komputerowe o łącznej wartości 8.079 zł (pozycja 226E, 227E, 228E). Zmianie ulegają 
następujące pozycje: 

a) pozycja 212F – Sprzęt stacjonarny; 
Było : 37.608,08 zł 
Jest : 45.687,08 zł 

b) pozycja 320F – Sprzęt stacjonarny - PODSUMOWANIE; 
Było : 1.472.285,63 zł 
Jest : 1.480.364,63 zł 
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Część III  
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; 

Załącznik nr 2b (wykaz wyposażenia) - Zamawiający koryguje rodzaj wartości i sumę 
ubezpieczenia: 

a) pozycja 7C – rodzaj wartości; 
Było : wartość nominalna  
Jest : wartość księgowa brutto 

b) pozycja 8C – suma ubezpieczenia; 
 Było : 100.000,00 zł 
Jest : 90.073,00 zł 

c) pozycja 9C – PODSUMOWANIE; 
 Było : 100.000,00 zł 
Jest : 90.073,00 zł 

 
 
 
 
Zamawiający informuje, że koryguje zapisy – ZAŁĄCZNIKA NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA: 

1. Część I, Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pozycja w tabeli nr 12, 
str. 5;  
- Urządzenia i wyposażenie, wartość księgowa brutto: 

Suma ubezpieczenia: 
Było : 3.915.405,86 zł 
Jest : 4.278.929,18 zł 
 

2. Część I, Tabela 2 - Limity sum ubezpieczenia, pozycja w tabeli nr 8, str. 6; 
Zamawiający koryguje zakres ubezpieczenia, uzupełniając ubezpieczenie placów zabaw i boisk 
sportowych o ryzyko dewastacji: 

Było : Kradzież z włamaniem, rabunek  
Jest : Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja 

 
3. Część I, Tabela 5 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, pozycja w 

tabeli nr 1, str. 10;   
- Sprzęt elektroniczny stacjonarny, wartość księgowa brutto: 

Suma ubezpieczenia: 
Było : 1.472.285,63 zł 
Jest : 1.480.364,63 zł 

 
4. Część III, Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pozycja w tabeli nr 3, str. 

38;  
- Urządzenia i wyposażenie, wartość księgowa brutto: 
 Rodzaj wartości: 

Było : wartość nominalna  
Jest : wartość księgowa brutto 
Suma ubezpieczenia: 

 Było : 100.000,00 zł 
Jest : 90.073,00 zł 

 
 
Zamawiający informuje, że koryguje zapisy – ZAŁĄCZNIKA NR 3 – TABELA KOSZTÓW 
UBEZPIECZENIA: 

1. Część I, Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pozycja w tabeli nr 12, str. 
2;  
- Urządzenia i wyposażenie, wartość księgowa brutto: 

Suma ubezpieczenia: 
Było : 3.915.405,86 zł 
Jest : 4.278.929,18 zł 
 

2. Część I, Tabela 2, nagłówek tabeli, kolumna nr 3 – System ubezpieczenia, str. 2; 
Zamawiający koryguje zapis nagłówka tabeli: 
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Było : System ubezpieczenia  
Jest : System ubezpieczenia/ zakres ubezpieczenia 
 

3. Część I, Tabela 2, pozycja w tabeli nr 8, str. 2; 
Zamawiający koryguje zakres ubezpieczenia, uzupełniając ubezpieczenie placów zabaw i boisk 
sportowych o ryzyko dewastacji: 
Było : Kradzież z włamaniem, rabunek  
Jest : Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja 

 
4. Część I,  

D. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, pozycja w tabeli nr 1, str. 
3;   
- Sprzęt elektroniczny stacjonarny, wartość księgowa brutto: 

Suma ubezpieczenia: 
Było : 1.472.285,63 zł 
Jest : 1.480.364,63 zł 

 
5. Część III, Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pozycja w tabeli nr 3, str. 

7;  
- Urządzenia i wyposażenie, wartość księgowa brutto: 

Suma ubezpieczenia: 
 Było : 100.000,00 zł 

Jest : 90.073,00 zł 
 
 
Zamawiający informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  załączników 
dodano CZEŚĆ IV –  
 
„Zakup usług ubezpieczeń osobowych od następstw nieszczęśliwych wypadków dla Urzędu Miasta 
Milanówka” 

  
 
 
Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art.38 ust.4a pkt. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 

 
 

Z poważaniem 
Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 
                                                                                    mgr inż. Wiesława Kwiatkowska 
 


