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TREśĆ ZAPYTAŃ WRAZ z WYJAśN|ENlAMl zAMAWlAJĄcEGo
oRAz zM|ANA TREścl SIWZ nr 1

w zakresie części nr 2 : Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnei członków władz

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

l. ZAPYTANlA WRAZ Z WYJAŚNlENlAMl
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz' lJ. z ŻOL7 r. poz. L579 z poźn. zm.), Zamawiający informuje, że w dniu 06.02.20L8 r'

wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu

przedmiotu zamówienia części nr 2, których treść wraz z wyjaśnieniami przedstawiono poniżej.

Zapytanie nr 1:

obniżenie podlimitu dla kosztów obrony W sporach o zanieczyszczenie środowiska - z poziomu

2.oo0.ooo PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia do 200.000 PLN (punkt 9.2) i zastrzeżenie, że

wskazane koszty obrony będą dotyczyć wyłącznie osób Ubezpieczonych'

odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający Wyraza zgodę na wnioskowaną zmianę i dokonuje zmiany treści S|WZ w tym zakresie, w

brzmieniu wskazanym w pkt. ll.

Zapytanie nr 2:

Wykreślenie punktu 9.3 tj. kosztów obrony w związku z roszczeniem o uszkodzenie ciała lub mienia

i/lub za naruszenie przepisów BHP i/lub w związku z wypadkiem śmiertelnym w miejscy pracy.

odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę treści oPZ i dokonuje zmiany treści SIWZ w

zakresie pkt. 9.3., w brzmieniu wskazanym w pkt. ll.

Zapytanie nr 3:

Prośba o informację, czy szkodowość określona W Załączniku nr 1 do SIWZ dotyczy wypłaconych

odszkodowań i działań objętych ubezpieczeniem a nie w ogóle wszystkich jakie miały miejsce? Czy były

szkody nie objęte ubezpieczeniem, jeśli tak to prośba o ich opis.

odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, Że poza szkodowością określoną w Załączniku nr ]- do SIWZ nie było

innych szkód i roszczeń.

ll. ZM|ANA TREŚcl S|WZ nr 1

W wyniku analizy zapytań Wykonawcy, działając zgodnie z art. 38 ust' 4 ustawy z dnia 29 stycznia

2oo4 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. oz. U. z ŻOI7 r. poz. L579 z późn. zm.), Zamawiający
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dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu

zamówienia części nr 2 stanowiącym załącznik nr 6b do slwz, a mianowicie:
1.. pkt. 9.2. otrzymuje brzmienie:

,, 9'2 koszty obrony osób Ubezpieczonych w sporach o zanieczyszczenie środowiska -
200.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia;'

2. pkt. 9.3. otrzymuje brzmienie :

,,9.3. koszty obrony w zwiqzku z roszczeniem o uszkodzenie ciało lub mienia ilub za

nąruszenie przepisów BHP i/lub w zwiqzku z wypadkiem śmiertelnym w miejscu procy
- 200.000 PLN na jedno i no wszystkie zdarzeniq."

Pozostałe zapisy SlWZ nie ulegają zmianie.

Zdaniem Zamawiającego charakter powyższych zmian nie wymaga zapewnienia dodatkowego czasu
na wprowadzenie zmian w ofertach, tym samym termin składania ofert wyznaczony W pkt' Xl.1. S|WZ
na 26 lutego 2018 r' godz. 11:00 nie ulega przesunięciu.

DYASKToR
,-<,. *.ń('.

Maciei Zawadzki


