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ZMIANA SIWZ Nr 1

Po przeanalizowaniu zapytań, które wpłynęły od Wykonawców w dniach 08-09.02.2012 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 3 oraz wzoru umowy dotyczącej pakietu nr 3, stanowiące
odpowiednio załączniki nr 15 i 20 do SIWZ, a mianowicie:

1. w pkt 1.1. WYMAGANCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA (załącznik nr 15 do
SIWZ- dot. pakietu nr 3), w sformułowaniu „przeznaczoną d2.5 o wykonywania”
skreśla się wyrażenie „d2.5 o”. W wyniku dokonanej zmiany sformułowanie to
otrzymuje brzmienie „  przeznaczoną do wykonywania” ,

2. pkt 5.2. w WYMAGANCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA I
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
(załącznik nr 15 do SIWZ- dot. pakietu nr 3) otrzymuje brzmienie:

„5.2.Ubezpieczone ryzyka: Wykonawca powinien ponosić
odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, polegających na nagłej i
nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu
ubezpieczenia, a w szczególności spowodowanych przez: pożar; uderzenie
pioruna; wybuch; implozję; upadek statku powietrznego; powódź; huragan;
deszcz nawalny; grad; działanie ciężaru śniegu i lodu; trzęsienie, zapadanie
i osuwanie się ziemi; dym i sadzę; uderzenie pojazdu; huk
ponaddźwiękowy; upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń
technicznych; zalanie;
oraz szkody wynikłe z:

- błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania;
- kradzieży z włamaniem i rabunku;
- wandalizmu;
- niewłaściwych parametrów prądu zasilania i przepięcia;
- działania wody i wilgoci.”

3. pkt 4.2. w § 1 wzoru umowy ( załącznik nr 20 do SIWZ- dot. pakietu nr 3) otrzymuje
brzmienie:

” 4.2.Ubezpieczone ryzyka: Wykonawca powinien ponosić
odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, polegających na nagłej i
nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu
ubezpieczenia, a w szczególności spowodowanych przez: pożar; uderzenie
pioruna; wybuch; implozję; upadek statku powietrznego; powódź; huragan;
deszcz nawalny; grad; działanie ciężaru śniegu i lodu; trzęsienie, zapadanie
i osuwanie się ziemi; dym i sadzę; uderzenie pojazdu; huk
ponaddźwiękowy; upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń
technicznych; zalanie;
oraz szkody wynikłe z:

- błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania;
- kradzieży z włamaniem i rabunku;
- wandalizmu;
- niewłaściwych parametrów prądu zasilania i przepięcia;
- działania wody i wilgoci.”
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4. w pkt 2.1. § 1 wzoru umowy ( załącznik nr 20 do SIWZ- dot. pakietu nr 3) dokonuje
się zmiany numeracji podpunktów, a mianowicie:

- cyfrę 5 zmienia się na 1, litery „c„ i „d” zmienia się odpowiednio na
literę „a” i „b”,

- numery podpunktów oznaczone cyframi 6, 7, 8 zmienia się
odpowiednio na 2, 3, 4,

5. w pkt 3.1. § 1 wzoru umowy ( załącznik nr 20 do SIWZ- dot. pakietu nr 3) dokonuje
się zmiany numeracji podpunktów, a mianowicie:

punkty oznaczone cyframi 4, 5, 6, zmienia się odpowiednio na 1, 2, 3,
6. pkt 3 i 4 w  § 2 wzoru umowy ( załącznik nr 20 do SIWZ- dot. pakietu nr 3) otrzymuje

odpowiednio nowe cyfrowe oznaczenie 1, 2,
7. pkt 4, 5 i 6 § 5 wzoru umowy ( załącznik nr 20 do SIWZ- dot. pakietu nr 3) otrzymuje

odpowiednio nowe cyfrowe oznaczenie 1, 2, 3,

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie

Gdynia, dnia 10.02.2012 r.                                                         DYREKTOR
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