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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143003-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Sopot: Usługi ubezpieczeniowe
2017/S 074-143003

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 045-082710)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Powstańców Warszawy 55
Sopot
81-712
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Maśnicka
Tel.:  +48 587311707
E-mail: mmasnicka@iopan.gda.pl 
Faks:  +48 585512130
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.
Numer referencyjny: SIWZ NR 19/2017/N/Sopot

II.1.2) Główny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
P. I 1.Ub.OC.z tyt. prow.dz. i pos. mienia.2.Ub. mienia od ognia i in. żywiołów 3.Ub. sp.ele. w sys. wszystkich
ryzyk 4.Ub.w pod.zagr. P. II1.Ub. kadłuba i maszyn s/y „Oceania” ryz.morskie i min, wydatki, aparatura,
sprzęt oraz OC armatora 2.Ub. NNW czł.załogi stałej i ekipy wyk.badanie naukowe lub inne zlecone
czynn.przez armatora, biorących udział w rejsie s/y „Oceania”3.Ub.rzeczy osobistych członków załogi stałej
i ekipy wykonującej badanie naukowe lub inne zlecone czyn.przez armatora, biorących udział w rejsie s/y
„Oceania”4.Ub.apar. na-bad. i sprz. używanego do badań i pomiarów w wodzie.5.Ub. casco z włączeniem
kradzieży, OC armator SONDA II 6.Ub.rzeczy os. członków załogi stałej i ekip wyk. badanie naukowe lub
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inne zlecone czynności przez armatora, biorący udział w rejsie SONDA II7.Ubezpieczenie NNW, 8.Ub.pławy
pomiarowej SatBałtyk do badań i pomiarów w wodzie 9.Ub.apar. na-bad i sprz.uż. do bad. i pomiarów w
wodzi(ROV, USBL)10.Ub.ap.na-bad.i sprz. używ.do badań i pom.w wodzie AUV.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/04/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 045-082710

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
P. I 1.Ub.OC.z tyt. prow.dz. i pos. mienia.2.Ub. mienia od ognia i in. żywiołów 3.Ub. sp.ele. w sys. wszystkich
ryzyk 4.Ub.w pod.zagr. P. II1.Ub. kadłuba i maszyn s/y „Oceania” ryz.morskie i min, wydatki, aparatura,
sprzęt oraz OC armatora 2.Ub. NNW czł.załogi stałej i ekipy wyk.badanie naukowe lub inne zlecone
czynn.przez armatora, biorących udział w rejsie s/y „Oceania”3.Ub.rzeczy osobistych członków załogi stałej
i ekipy wykonującej badanie naukowe lub inne zlecone czyn.przez armatora, biorących udział w rejsie s/y
„Oceania”4.Ub.apar. na-bad. i sprz. używanego do badań i pomiarów w wodzie.5.Ub. casco z włączeniem
kradzieży, OC armator SONDA II 6.Ub.rzeczy os. członków załogi stałej i ekip wyk. badanie naukowe lub
inne zlecone czynności przez armatora, biorący udział w rejsie SONDA II7.Ubezpieczenie NNW, 8.Ub.pławy
pomiarowej SatBałtyk do badań i pomiarów w wodzie 9.Ub.apar. na-bad i sprz.uż. do bad. i pomiarów w
wodzi(ROV, USBL)10.Ub.ap.na-bad.i sprz. używ.do badań i pom.w wodzie AUV.
Powinno być:
P. I 1. Ub.OC. z tyt. prow. dz. i pos. mienia. 2. Ub. mienia od ognia i in. żywiołów. 3. Ub. sp. ele. w sys.
wszystkich ryzyk. 4. Ub. w pod. zagr. P. II 1. Ub. kadłuba i maszyn s/y „Oceania” ryz. morskie i min, wydatki,
aparatura, sprzęt oraz OC armatora. 2. Ub. NNW czł. załogi stałej i ekipy wyk. badanie naukowe lub inne
zlecone czynn. przez armatora, biorących udział w rejsie s/y „Oceania”. 3. Ub. rzeczy osobistych członków
załogi stałej i ekipy wykonującej badanie naukowe lub inne zlecone czyn. przez armatora, biorących udział w
rejsie s/y „Oceania”. 4. Ub. apar. na-bad. i sprz. używanego do badań i pomiarów w wodzie. 5. Ub. casco z
włączeniem kradzieży, OC armator SONDA II. 6. Ub. NNW członków załogi stałej i ekip wyk. badanie naukowe
lub inne zlecone czynności przez armatora, biorący udział w rejsie SONDA II. 7.Ubezpieczenie NNW. 8. Ub.
pławy pomiarowej SatBałtyk do badań i pomiarów w wodzie. 9.Ub. apar. na-bad i sprz. uż. do bad. i pomiarów
wwodzi (ROV, USBL). 10. Ub. ap. na-bad. i sprz. używ. do badań i pom. w wodzie AUV.
Numer sekcji: II.2.4)
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Ubezpieczenie kadłuba i maszyn s/y „Oceania” – ryzyka morskie i min, wydatki, aparatura, sprzęt oraz
odpowiedzialność cywilna armatora
2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi stałej i ekipy wykonującej badanie
naukowe lub inne zlecone czynności przez armatora, biorących udział w rejsie s/y „Oceania”
3. Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi stałej i ekipy wykonującej badanie naukowe lub inne
zlecone czynności przez armatora, biorących udział w rejsie s/y „Oceania”

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82710-2017:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S74
14/04/2017
143003-2017-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 3 / 4

14/04/2017 S74
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 4

4. Ubezpieczenie aparatury naukowo badawczej i sprzętu używanego do badań i pomiarów w wodzie.
5. Ubezpieczenia casco z włączeniem kradzieży, OC armatora – SONDA II (jachty, pontony)
6. Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi stałej i ekipy wykonującej badanie naukowe lub inne
zlecone czynności przez armatora, biorących udział w rejsie SONDA II
7. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
8. Ubezpieczenie pławy pomiarowej SatBałtyk do badań i pomiarów w wodzie
9. Ubezpieczenie aparatury naukowo-badawczej i sprzętu używanego do badań i pomiarów w wodzie (ROV,
USBL)
10. Ubezpieczenie aparatury naukowo-badawczej i sprzętu używanego do badań i pomiarów w wodzie (AUV).
Powinno być:
1. Ub. kadłuba i maszyn s/y „Oceania” ryz. morskie i min, wydatki, aparatura, sprzęt oraz OC armatora.
2. Ub. NNW czł. załogi stałej i ekipy wyk. badanie naukowe lub inne zlecone czynn. przez armatora, biorących
udział w rejsie s/y „Oceania”.
3. Ub. rzeczy osobistych członków załogi stałej i ekipy wykonującej badanie naukowe lub inne zlecone czyn.
przez armatora, biorących udział w rejsie s/y „Oceania”.
4. Ub. apar. na-bad. i sprz. używanego do badań i pomiarów w wodzie.
5. Ub. casco z włączeniem kradzieży, OC armator SONDA II.
6. Ub. NNW członków załogi stałej i ekip wyk. badanie naukowe lub inne zlecone czynności przez armatora,
biorący udział w rejsie SONDA II.
7. Ubezpieczenie NNW.
8. Ub. pławy pomiarowej SatBałtyk do badań i pomiarów w wodzie.
9. Ub. apar. na-bad i sprz. uż. do bad. i pomiarów wwodzi (ROV, USBL).
10. Ub. ap. na-bad. i sprz. używ. do badań i pom. w wodzie AUV.
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 13/04/2017
Czas lokalny: 12:10
Powinno być:
Data: 20/04/2017
Czas lokalny: 12:10
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 12/06/2017
Powinno być:
Data: 19/06/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/04/2017
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 20/04/2017
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Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


