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TREŚC ZAPYTAŃ yRAZ Z yYJAŚNIENIAMI ZAMAyIAJĄ6EG6
ORAZ ZMIANA SIWZ NT 1
publicznych (Dz' U' z
Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia Żoo4r. Prawo zamóWień
2015 r' poz. Ż1'64), Zamawiający informuje, że w dniu 27.01.201'6 r' wpłynęły od Wykonawcy

(dalej SIWZ).
zapytania dotyczące wyjaśnień treścispecyfikacji istotnych Warunków zamówienia
Zamawiający przedstawia poniżej treśćzapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zapytania Wraz z WyjaśnieniamiW zakresie zadania nr 1 :
lJbezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MsPiR.

t.

Pytanie nr

1:

o zakresie
Czy Zamawiający We wszystkich adresach posiadał w poprzednich 3 latach ubezpieczenia
różnic.
analogicznym z oczekiwanym? Prosimy o wskazanie ewentualnych

odpowiedź:

W okresie, o który pyta Wykonawca, W miejsce starych zostały wybudowane dwie nowe Stacje
Ratownictwa Morskiego w Tolkmicku i Górkach Zachodnich oraz nowa stacja W Helu, które zostały
włączone do ubezpieczenia w zakresie analogicznym do oczekiwanego.

łlarierr2

mają
Prosimy o potwierdzenie, ze w sprawach nieuregulowanych w zaproszeniu do składania ofert,
wskazują
oWU
Jeżeli
Wykonawcy.
zastosowanie przepisy prawa oraz ogólne Warunki Ubezpieczenia
przesłanki wyłączające bądŹ ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączyłje do zakresu ubezpieczenia w zaproszeniu'

odpowiedź:

niniejszą
Zgodnie z zapisem 5 8 pkt'r i pkt. 3 załącznika nr 11 SIWZ: ,,W sprawach nieuregulowanych
ubezpieczeniowej
o
działalności
Umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego" oraz,, W przypadku rozbieżności
pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy a zapisami zawartymiw ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Strony przyjmą rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dlaZamawiającego".
Ą/tanie nr3:

jest ochroną tylko na lądzie'
Prosimy o potwierdzenie, że: mienie wskazane do ubezpieczenia objęte

odpowiedź:

objąć
Zamawiający informuje, że sprzęt przenośny wyszczególniony w załączniku nr 8 SlWZ należy
być
winno
pozostałe
mienie
ochroną w trakcie użytkowania na lądzie i na jednostkach pływających, a
objęte ochroną tylko na lądzie.
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Pytanie nr 4:
nrzorirłlnÓierł_.l\^/p zastosowane
7
W mle1sci ach
'^nia ła
zabezpieczenia przeciwpożarowe
że ..lraznianzonia
Wnosimy o potwierdzenie,
przeglądY'
ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne
Odpołiedź:

Zamawiająry informuje, że regulamie prowadzone są pJzeglądy, o które pyta Wykonawca, rnlynikające
a wpisydokonyruane ę do kiążekobiel(ów budowlanych.

z

paepisow prawa,

Pytanie nr 5:
Prosimy o informację -jakie środkiobrotowe są przechowywane w magazynach'

odpowiedź:
Zamawiający informuje, że środkamiobrotowymi przechowywanymiW magazynach są: sprzęt
nurkowy, sprzęt ratowniczy, odzież oraz materiały (druty miedziane, zawory, wiertła, pilniki, klucze
nasadowe itp.)
Zamawiający w zakresie wartości środków obrotowych dokonał zmiany SIWZ, o czym mowa poniżej

w

pkt. lll.

Pytanie nr 6:
Prosimy o określeniewartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.
Jeżeli nie jest to możliwe - prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie
ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wrazz mieniem w
nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

odpowiedź:
Zamawiający informuje, że najwyższą wartośćposiada kompleks budynków w Świnoujściu (Stacja
Ratownicza, budynek magazynowo-warsztatowy oraz budynek odpraw granicznych wrazz mieniem
pracowniczym oraz wyposażeniem) i jego lączną sumę ubezpieczenia określana 8 9L7 6].3,98 PLN'
Pytanie nr 7:
Prosimy o obniżenie limitu na kradzież zwykłą do L0 000 PLN oraz prosimy o wyjaśnieniajaki
przedmiot jest narażony na ryzyko kradzieży i czy były szkody z tego tytułu W ostatnich trzech latach?

odpowiedź:

Zamawiający informuję, że w ostatnich trzech latach nie było kradzieży zwykłej oraz że na jej ryzyko
narażone jest mienie pracownicze orazZamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie
limitu odpowiedzialności do 10 000 PLN.

Pytanie nr 8:
Proszę o podanie wielkości budżetu na 2015r.

odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budżet na 2015 r. wynosił 33745 000 PLN.

Pytanie nr 9:
Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialnościcywilnej nie obejmuje szkód
powstałych w związku z udzielaniem pomocy medycznej, ratownictwem medycznym oraz wszelkich
innych czynnościzwiązanych z ratowaniem życia.

odpowiedź:
Zamawiający informuje, że czynnościzwiązane z wykonywaniem zadań poszukiwania i ratowania
życia na morzu objęte jest odrębnym ubezpieczeniem'

!l. Zapytania wraz z wyjaśnieniamlw zakresie zadania nr 2

:

IJbezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych MSPiR
Pytanie nr 1:
Prosimy o potwierdzenie, ze w sprawach nieuregulowanych W zaproszeniu do składania ofert, mają
zastosowanie przepisy prawa oraz ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy' JeżelioWU wskazują
przesłankiwyłączającebądźograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one
zastosowanie, chyba, że Zamawiający wlączył je do zakresu ubezpieczenia w zaproszeniu.

odpowiedź:
Zgodnie z zapisem 5 7 pkt. 2 i pkt.5 załącznika nr 15 SIWZ: ,,W sprawach nieuregulowanych niniejszą
Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia ].]. września 2015
(w treści S|WZ omyłkowo wskazana data 10 listopad 2015- zmiana S|WZ wskazana w pkt.lll.) o
działalnościubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U' z 2015 r. poz.'J,844)" oraz ,,W przypadku
zaistnienia rozbieżnościpomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a zapisami zawartymi w
ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Strony przyjmują rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego"'
Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, że płatnośćskładki będzie w schemacie jednorazowym.

odpowiedź:

Zamawiający informuje, że składki za poszcze1ólne polisy będą płatne jednorazowo.
Ą/tanienr3:

Prosimy o informację na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pojazdach mających być
ubezpieczone w ryzyku AC.

odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pojazdy mające być ubezpieczone W zakresie AC posiadają autoalarm
im mobilizer fa bryczny.

i

Pytanie nr 4:
Prosimy o informację, na jaki dzień jest określona wartośćpojazdów mających być ubezpieczone W
ryzyku AC.

odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia,Że w załączniku nr 13 S|WZ podane są wartości pojazdów, które Wykonawca
ma przyjąć do przvgotowania ofertv (są to wartości na które pojazdy ubezpieczone są W tej chwili),
natomiast przy Wystawianiu polis Wykonawca powinien postępować zgodnie z zapisem w załączniku
nr 12 SIWZ pkt. 1.3 ppkt.1.

Pytanie nr 5:
Prosimy o potwierdzenie, że pojazd STAR 744 GA28356 zpoz.9 to samochód ciężarowy. Prosimy o
padanie jego ładowności.

odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że pojazd STAR 744 GA28356 zpoz.9jest samochodem ciężarowym o
dopuszcza lnej ładowności3550 kg.
Pytanie nr 6:
Prosimy o informację, na czym polega specjalnośćpojazdów wskazanych w załączniku nr ].3 do S|WZ
zpoz.IO-22 i przyczepy zpoz.46.

odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia,Że pojazdy specjalne, o które pyta Wykonawca, są pojazdami ratowniczymi

przystosowanymi do poruszania się w każdym terenie (po plaży, wydmach, wodzie morskiej) bez
względu na warunki atmosferyczne.
Pytanie nr 7:
Prosimy o informację czy specjalistyczne wyposażenie dodatkowe jest zamontowane na stałe w
pojazdach.

odpowiedź:
Zamawiający informuje, że specjalistyczne wyposażenie dodatkowe jest zamontowane na stałe w
pojazdach.

Pytanie nr 8:
Prosimy o wyjaśnienie, na czym miałaby polegać usługa pomocy medycznej udzielanej
ubezpieczonym - kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym,
kradzieżą pojazdu, unieruchomieniem wskutek awarii, a także zdarzeniem związanym z ruchem
pojazdu oraz chorobą kierowcy lub pasażera w ramach ubezpieczenia Assistance?

odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia,że pomoc medyczna w ramach ubezpieczenia Assistance miałaby polegać na
udzieleniu informacji medycznej, zapewnieniu poszkodowanym przewozu medycznego do
najbliższego szpitala lub ambulatorium, przejazdu osoby bliskiej w celu odwiedzin w szpitalu kierowcy
lub pasażera hospitalizowanych w wyniku doznanych obrażeń ciala oraz organizacji transportu zwłok,

w przypadku śmierciubezpieczonego.
Pytanie nr 9:
Prosimy o wykreślenie z oczekiwanej usługi Assistance pojazdu z poz.3 (RENAULT MASTER G^42452)
ze względu na jego wiek - powyżej 10 lat.

odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ww. pojazdu z usługi Assistance.

!ll. ZMIANA SIWZ nr

1

W celu uaktualnienia wartości środków obrotowych i poprawienia omyłki pisarskiej, Zamawiający
działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z2015 r. poz.2164)dokonuje zmiany treściSIWZ, a mianowicie:

1'.

ppkt. 2 w pkt. 3.1' opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr L- Wymagane
warunki ubezpieczenia ( załącznik nr 5 do SIWZ)
i

ppkt. 2 w $]. ust. 2.1' istotnych postanowień umowy w zakresie zadania 1 ( załącznik nr ].1 do

slwz)

otrzymują brzmienie:
,,2. Środki obrotowe (sumy stałe):
- Magazyn Główny
- Magazyn Sprzętu Nurkowego
_ Magazyn Sprzętu Ratowniczego
- Magazyn odzieży

wartośćśrodków L2792o9,z2PLN
28 493,00 PLN
wartośćśrodków
Wartośćśrodków

wartośćśrodków

Razem:

54 302,33 PLN
369 174,33 PLN
L 731 178,88 PLN

W magazynach nie występuje składowanie powyżej 7 m nad poziom posadzki"

2.

ust. 2 s 7 istotnych postanowień umowy

(

załącznik 15 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

'' 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 1"L wrześnio2oI5 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz .U.z2Ot5r. poz..L844).
rr

D

Rozdzielnik:

- wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
- http://www.sa r.gov. pl/pl/pu bl ic-orde r/L/state
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