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TREŚĆ ZAPYTAŃ nr 5-8 WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO
oraz ZMIANA SIWZ nr 2

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 dniu10
lutego br. wpłynęły niżej wymienione pytania dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”, którym Zamawiający
nadał kolejne numery.
Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 5 -dotyczy pakietu nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że zapis pkt. 1.2 Umowy dotyczy wyłącznie szkód spowodowanych
przez jednostki należące do Morskiej Służby Poszukiwania i  Ratownictwa podczas
wykonywania żeglugi oraz podczas postoju.
Odpowiedź Zamawiającego :
Zapis dotyczy szkód spowodowanych przez jednostki należące do Zamawiającego czyli
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Zostało to określone w 1.2 w połączeniu z pkt
1.1 załącznika nr 5.

Pytanie nr 6 -dotyczy pakietu nr 1
Prosimy o informację ilu członków załóg ma być ubezpieczonych w zakresie NNW i Rzeczy
osobistych.
Odpowiedź Zamawiającego :
W zakresie ryzyk NNW i Rzeczy osobistych ma być ubezpieczonych 158 członków załóg.

Pytanie nr 7 -dotyczy pakietu nr 1
Ze względu na fakt, iż przedmiotem zamówienia na ubezpieczenie jednostek nie są ryzyka
casco, proponujemy zastąpienie w Umowie treści zapisu § 1 ust. 2.2 pkt. 1 oraz 1 a) na:

      „1) strata całkowita lub uszkodzenie częściowe rzeczy osobistych spowodowana
            zdarzeniem które może zdarzyć się:

a. na statku podczas pływania na morzu lub postoju w porcie”

Pytanie nr 8 -dotyczy pakietu nr 1
Informujemy, że w Załączniku nr 2 do SIWZ – Wykaz statków, błędnie podsumowano
kolumnę 12 „ Limit odpowiedzialności cywilnej w PLN”. Prosimy o potwierdzenie łącznej
sumy gwarancyjnej w wysokości 48.900.000,00 PLN.

Odpowiedź Zamawiającego dotycząca pytań nr 7-8:
W związku z zadanymi pytaniami nr 7 i 8 Zamawiający zmienił treść SIWZ. Dokonaną przez
Zamawiającego zmianę SIWZ nr 2 z dnia 13.02.2012 r. przedstawiono poniżej.

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ nr 2 z dnia 13.02.2012 r. są wiążące dla
Wykonawców.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 16.02.2012 r. godz. 12:00.

ZMIANA SIWZ Nr 2

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w dniu 10.02.2012 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
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nr 1 oraz wzoru umowy dotyczącej pakietu nr 1, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2 i
5 do SIWZ, a mianowicie:

1. w pkt 3.1. ZAKRES I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA
MORSKIEGO MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
(załącznik nr 1 do SIWZ) dopisuje się nowy podpunkt w brzmieniu: „ e)
ubezpieczeniem rzeczy osobistych należy objąć 158 członków załóg.”

2. ppkt 1 w pkt 3.2. ZAKRESU I WYMAGANYCH WARUNKÓW
UBEZPIECZENIA MORSKIEGO MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I
RATOWNICTWA (załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: „  1) strata
całkowita lub uszkodzenie częściowe rzeczy osobistych spowodowane zdarzeniami,
które mogą wydarzyć się:”

3. lit „a” w ppt 1) pkt 3.2. ZAKRESU I WYMAGANYCH WARUNKÓW
UBEZPIECZENIA MORSKIEGO MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I
RATOWNICTWA (załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie: „ a)  na statku
podczas pływania na morzu lub postoju w porcie.”

4. w pkt 4.1. ZAKRESU I WYMAGANYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
MORSKIEGO MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA
dopisuje się nowy ppkt oznaczony lit „d”, w brzmieniu: „ d) w zakresie ryzyk NNW
ma być ubezpieczonych 158 członków załóg.”

5. wiersz 14 „Razem” kol 12 wykazu „Statki ratownicze i statki do zwalczania
rozlewów” skreśla się kwotę 59.300.000,00 i w to miejsce wprowadza się
prawidłową wartość stanowiącą sumę tej kolumny, a mianowicie: „ 48.900.000,- „

6. w pkt 2.1 wzoru UMOWY dotyczącego pakietu nr 1 ( załącznik 5 do SIWZ) dopisuje
się nowy podpunkt w brzmieniu:  „ e) ubezpieczeniem rzeczy osobistych obejmuje
się 158 członków załóg.”

7. ppkt 1 pkt 2.2. wzoru UMOWY( załącznik 5 do SIWZ) :  otrzymuje brzmienie„  1)
strata całkowita lub uszkodzenie częściowe rzeczy osobistych spowodowane
zdarzeniami, które mogą wydarzyć się:”

8. lit „a” w ppt 1) pkt 2.2. wzoru UMOWY( załącznik 5 do SIWZ) „ a)  na statku
podczas pływania na morzu lub postoju w porcie.”

9. W pkt 3.1. wzoru UMOWY( załącznik 5 do SIWZ) dopisuje się nowy podpunkt
oznaczony lit „d”, w brzmieniu: „ d) w zakresie ryzyk NNW ochroną
ubezpieczeniową obejmuje się 158 członków załóg.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie
Powyższe odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ nr 2 z dnia 13.02.2012 r. są wiążące dla
Wykonawców.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 16.02.2012 r. godz. 12:00.

Gdynia, dnia 13.02.2012 r.                                                         DYREKTOR
                                                                                                              /-/
                                                                                                     Marek Długosz
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