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       Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, znak postępowania: NZ-NT/I/PN/02/12

TREŚĆ ZAPYTAŃ nr 1-4 WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w dniach
08-09.02.2012 r. wpłynęły niżej wymienione pytania dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”. Zamawiający poniżej
przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 3
Proszę o szczegółowe i wyczerpujące opisanie działalności, które mają  zostać objęte
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (pkt 2.0.)
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1
Działalność lądowo-biurowa obejmuje obsługę administracyjną, finansowo-księgową,
techniczną i operacyjną wykonywanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa
zadań wymienionych w pkt 1.0. załącznika nr 15 do SIWZ (pakiet nr 3)- podstawa
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.12.2001 w sprawie szczegółowej
organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa(Dz.U. z 2001 r. Nr 157 poz 1845,
zm: Dz.U. z 2005r. Nr 165 poz 1376).

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu nr 3
W punkcie 5.0 tj. „ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” proszę o
doprecyzowanie czy zakres ubezpieczenia ma obejmować jedynie ryzyka określone w
punkcie 3.2. czy przyjąć zakres ubezpieczenia zgodny ze standardem ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego tj. wszystkie ryzyka z wyjątkiem wyłączonych na podstawie OWU.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2
W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ. Zmianę
SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012 udostępniono w pliku do pobrania nr 11.
Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ma obejmować
ryzyka określone w punkcie 3.2 i szkody wynikłe z:

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

Pytanie nr 3 -  dotyczy pakietu nr 3
W załączniku nr 18 do SIWZ wartość sprzętu komputerowego została określona jako
odtworzeniowa brutto. Proszę o doprecyzowanie czy wartość powinna być odtworzeniowa
czy księgowa brutto:

- wartość odtworzeniowa (nowa) – wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub
wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub
możliwie najbardziej zbliżonych parametrach i jakości, powiększona o koszty
transportu i montażu oraz wszelkie dodatkowe opłaty ( w tym celne, jeżeli mają one
zastosowanie),
- wartość księgowa brutto- księgowa wartość początkowa środków trwałych
uwzględniająca obowiązujące przeszacowania.



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3
Wartość sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 18 do SIWZ powinna być
określona jako wartość odtworzeniowa, co zostało wyraźnie przez Zamawiającego określone
w pkt 5.3. WYMAGANCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA (załącznik  nr  15  do  SIWZ)
oraz pkt 4.3 § 1 wzoru umowy ( załącznik nr 20 do SIWZ).

Pytanie nr 4 -dotyczy pakietu nr 2
Proszę o podanie wartości ubezpieczeniowych pojazdów przedstawionych w SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4
Wartość ubezpieczeniową pojazdów powinna być określona zgodnie z pkt 1.3. OKREŚLENIE
SUMY UBEZPIECZENIA POJAZDU w WYMAGANYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW MECHANICZNYCH MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I
RATOWNICTWA ( załącznik nr 6 do SIWZ)

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012 r. są wiążące dla
Wykonawców.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 16.02.2012 r. godz. 12:00.

Gdynia, dnia 10.02.2012 r.                                                  DYREKTOR
                                                                                                    /-/
                                                                                           Marek Długosz

Uwaga: jednolite teksty załączników nr 15 i 20 do SIWZ uwzględniające zmianę SIWZ nr 1 z
dnia 10.02.2012 r. udostępniono w pliku do pobrania nr 13.
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