Łódź, dnia 13.09.2016r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w okresie 12 miesięcy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie 1
W odniesieniu do ogłoszenia o zamówieniu (znak sprawy: SZ/U/BU/099/16) proszę o informację
zwrotną czy w przypadku załączonego pełnomocnictwa do oferty zamiast oryginału wymienionego
dokumentu lub kopii poświadczonej "za zgodność z oryginałem" przez notariusza można okazać
Państwu oryginał pełnomocnictwa do wglądu tuż przed złożeniem oferty w siedzibie Zamawiającego,
gdzie poświadczenie "za zgodność z oryginałem" złożyłaby odpowiednio wyznaczona osoba przez
Zamawiającego.
Jeśli powyższa opcja jest dla Państwa nie do przyjęcia, proszę o informację zwrotną czy przekazując
oryginał stosownego pełnomocnictwa wraz z ofertą, takowe pełnomocnictwo wraz z umową agencyjną
po rozpatrzeniu i zamknięciu zamówienia jest zwracana w oryginale osobie, która złożyła do Państwa
ofertę.
Odpowiedź 1
Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w taki sposób, że:
1) pkt 7 INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY pkt 1(Złożona oferta musi zawierać) ppkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) – złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej
„za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo
żądania od Wykonawcy (w wyznaczonym terminie) okazania oryginału dokumentu.
2) pkt 10.I. INFORMACJE DODATKOWE – OFERTA pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:
- w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć oryginał (lub kopię
poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub Wykonawcę) stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego uprawnione.
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Pytanie 2
Proszę o informację, czy w zamówieniu bierze udział broker ubezpieczeniowy.
Odpowiedź 2
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie bierze udziału broker ubezpieczeniowy.

Niniejsze pismo stanowi integralną część ogłoszenia o zamówieniu

