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TREŚc PYTAŃ lr 4-6 wRAz Z SDPSyIEDZIAMI ZAMAwIAJĄCEGo
ORAZ ZMIAi\A SIWZ Nr 2 z 10.02.2015 r.

Na podstawie pkt. 38 ust. 2 ustawy z drua}9 styczrua}}}4 r. Prawo zamówień publicznych

(.t. Dz.IJ. z 2013 t. poz. 9O7 ze zm.), Zartawiający informuje, że w dniu 06.02.2015 r.

'Jvpłynęły od Wykonawcy 3 pytania dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji istotnych

*ńnLó* zamówienia (dalej SIWZ), którym nadano kolejne numery 4'6. Zamawający
przedstawi a p oruzej tr eść zapsĄań vłr az z wyj aśnieni ami.

Ętanie 4.
Jaka jest pierwotna przyczynaszkody w 2014 roku na SAR3000 (ryzykamorskie).
odpowiedź:
Zalnawiający wyjaśnia, że pierwotnąptzyczyną szkody były trudne waruŃi pogodowe (duze

przechyŁy statku powodowane stanem morza i holowaniem jachtu) oraz niewłaściwa

kolejnośó zamykania zaworów w systemie gazów wydechowych silnika prędkości

maksymaln ej przez Starszego Mechanika.

Ętanie5.
Jaki jest rodzaj orazprzyczyna pozostaĘch 2-ch szkód z roku 2014? (ryzykamorskie)
odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, Żę szkoda powstała na łodzi ratowniczej R23 podczas akcji
ratowniczej (wejście kutra na mieliznę). FaIaptzybojowa spowodowałazalanie silników oraz
podrzuciła Łódź, któraopadając uderuyła silnikami (śrubami napędowymi) o dno.

Kolejna szkoda powstała naŁodziratowniczej R30 również podczas akcji ratowniczej. Prawy
silnik napędowy łodzi przestał pracowaÓ. Ptzyczyną awarii i powstaĘch uszkodzefi byŁ

pęknięty korbowód.

Ętanie 6.
iry w ramach oC pracodawcy Ubezpieczyciel ma odpowiadać również za szkody
wytządzone pracownikom na morzu?
odpowiedź:
Zalnawiający wyjaśnia, Że szkody wyrządzone pracownikom na morzu objęte są

ubezpieczeniem następstw niebezpiecznych wypadków załóg statków ratowniczych, statków

do zwa|czania rozlewów oruz łodzi ratowniczych, które wchodzi w zakres Zadania rt l:
IJbezpieczenie morskie Morskiej Słuzby Poszukiwania i Ratownictwa_ pkt. 5.0. opisu
przedmiotu zamówieniadlazadania nr 1 (zaŁącznlk nr 1 do SIWZ).

Ponadto Zamawiający informuj e, że w związku z wystąpieniem omyłki pisarskiej dokonał

zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zanóvnenia w zakresie pkt. 4 rozdziałuXYl
SIWZ.
Zmianę SIWZ nr 2 zdnia 10.02.2015 t. udostępniono w pliku do pobranianr 7.
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