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Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 14.02.2012
ZMIANA SIWZ Nr 3
W związku z zapytaniami, które wpłynęły w dniu 13.02.2012 r. Zamawiający działając
zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego pakietu
nr 2 oraz wzoru umowy dotyczącej pakietu nr 2 tj. załączników nr 6, 8, 14 do SIWZ,
a mianowicie:
1. pkt 1.3 WYMAGANYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW
MECHANICZNYCH MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA ( załącznik nr
6 do SIWZ).otrzymuje brzmienie:
„ 1.3 OKREŚLENIE SUMY UBEZPIECZENIA POJAZDU
Suma ubezpieczenia pojazdów winna być określona przez ubezpieczyciela w
kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu na dzień ubezpieczenia
uwzględniając rok produkcji i przebieg pojazdów podany w załączniku nr 1
pozycje od nr 1 do 8 oraz zgodnie z wyceną określoną przez MSPiR dla
samochodów specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 A stanowiącym załącznik nr
8 do SIWZ.”
2. pkt 5.1 WYMAGANYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW
MECHANICZNYCH MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA ( załącznik nr
6 do SIWZ). otrzymuje brzmienie:
„ 5.1 Ubezpieczenie winno dotyczyć:
Pomocy technicznej i medycznej udzielanej ubezpieczonym – kierowcy i
pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym oraz
utratą (kradzieżą) pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, a także
zdarzeniem związanym z ruchem pojazdu mechanicznego oraz chorobą
kierowcy lub pasażera wg pozycji 1-8 załącznika Nr 1 z dnia 19.12.2012
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.”
3. Załącznik nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie: Załącznik nr 8 do SIWZ, Załącznik nr 1
A z dnia 14.02.2012 r. Wymagane wartości ubezpieczeniowe pojazdów dla
samochodów ratowniczych: Zamawiający określa wartości samochodów
ratowniczych, które należy przyjąć na dzień zawierania ubezpieczenia określonego
zgodnie z wykazem pojazdów mechanicznych Służby SAR, do ubezpieczenia w
okresie od 04.03.2012 r. do 03.03.2013 r. (załącznik nr 1 z dnia 19.12.2011 r.
stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ )
L/p

1

1
2
3
4
4

Rodzaj pojazdu

2
STAR 744
MUSSO
MUSSO
STAR 744
STAR 994 K

Nr rejestracyjny

3
GA 28356
GA 28043
GA 28046
GA 28041
GA 2838 A

Nr pozycji z
załącznika nr 1 z
dnia 19.12.2011
( załącznik nr 7 do
SIWZ)
4
Pozycja nr 9
Pozycja nr 10
Pozycja nr 11
Pozycja nr 12
Pozycja nr 13

Wartości pojazdów
( suma
ubezpieczenia)
na dzień zawierania
ubezpieczenia
w PLN
5

25.000,00
25.000,00
25.000,00
35.000,00
200.000,00
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7
8

STAR 994 K
STAR 994 K
STAR 994 K

GA 2839 A
GA 6256 A
STAR 994 K

Pozycja nr 14
Pozycja nr 15
Pozycja nr 16

200.000,00
200.000,00
200.000,00

4. pkt 2 § 6 wzoru umowy ( zał. 14 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 2. W przypadku przelewu bankowego przyjmuje się dzień opłaty jako datę
stempla bankowego pod warunkiem posiadania środków finansowych na
koncie”.
5. pkt 3 § 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„ 3 W przypadku nieopłacenia w terminie składki lub pierwszej raty za
ubezpieczenia dobrowolne, Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym i zażądać zapłacenia składki za okres przez który
ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy,
rozwiązuje się ona z końcem okresu ubezpieczenia, za który przypada
niezapłacona składka. W przypadku nieopłacenia w terminie kolejnej raty,
Wykonawca może wezwać Zamawiającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak
zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie
odpowiedzialności. Składka za ubezpieczenie OC jest wymagalna wraz z
ustawowymi odsetkami”
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie
zmiana treści SIWZ nie wymaga zapewnienia dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w
ofertach.
Gdynia, dnia 14.02.2012 r.

Z upoważnienia
DYREKTORA
/-/
Marek Szczepaniak

