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TOM.271.2.6.2013 
                           

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  
              nieograniczonego ZP.271/7/ORG/ 13 na  „Zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta  
             Milanówka i jednostek organizacyjnych”. 

 
 
 
Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wyjaśnienie od Wykonawcy do złożonego w dniu 
wczorajszym pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:  

 
„ W nawiązaniu do poniższego pytania i Państwa odpowiedzi wyjaśniam, że jesteśmy jednym 
Wykonawcą tylko obsługa poszczególnych zadań będzie wykonywana przez dwa Oddziały w 
Warszawie. W związku z powyższym będzie to jedna oferta jednego Wykonawcy z zaznaczeniem w 
ofercie, który Oddział będzie prowadził obsługę danego zadania. 
 
Państwa odpowiedź dotyczy sytuacji, kiedy różne Towarzystwa przystępują z jedna wspólną ofertą. 

 

Nasze pytanie: 
1.    Dopuszczenie złożenia jednej wspólnej oferty na trzy części przez dwa odrębne Oddziały naszego 

Towarzystwa z zaznaczeniem, który Oddział będzie wykonywał poszczególne zadania. W tym 
przypadku będą złożone pełnomocnictwa osób upoważnionych do reprezentowania spółki ze 
wskazaniem zadania, którego dotyczą. Po akceptacji naszej  oferty umowy generalne będą 
podpisane przez upoważnione osoby zgodnie z pełnomocnictwem.  

 
Państwa odpowiedź: 
Wykonawca w przypadku zainteresowania zamówieniem ma obowiązek złożenia oferty zgodnie  
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a w przypadku oferty wspólnej 
zgodnie z art. 23 ustawy. 

 
 

Jednocześnie proszę o zmianę terminu składania ofert z 18.03.2013r na dzień 20.03.2013r” 
 

 Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę całościową, a także  
może złożyć ofertę częściową na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. Jeżeli Wykonawca ze względów 
organizacyjnych, technicznych będzie merytorycznie realizował zamówienie przez dwa różne Oddziały 
nie ma to wpływu na Jego odpowiedzialność względem Zamawiającego. Odpowiedzialność za realizację 
zawartej umowy będzie ponosił Wykonawca zgodnie z wpisem do KRS. Zamawiający może w zawartej 
umowie dokonać odpowiedniego wpisu informującego o wykonywanych obowiązkach przez Oddziały, 
jednak umowa będzie zawarta z Wykonawcą nie z Oddziałami. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuję, że termin składania ofert nie ulega zmianie. 
 

                Z poważaniem 

                       Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                                                            -/- 

                                                                                                 Michał Piwek       
 
 


