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ORAZ ZMIANA SIWZ

NT 2

Na podstawie art' 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U' z
2oI5 r. poz. Żt64), Zamawiający informuje, że w dniu 28.01.201'6 r. wpłynęły od Wykonawcy
zapytania dotyczące wyjaśnieńtreści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w
zakresie zadania nr 1: Ubezpieczenie mienia iodpowiedzialności cywilnej MSPiR.
Zamawiający przedstawia poniżej ich treśćwrazz odpowiedziamioraz zmianę S|WZ nr 2.
1. Zwracam się z prośbąo

wprowadzenie następujących zmian:

UBEZP|ECZENlE MlENlA oD oGNlA l INNYCH ZDARZEŃ LoSoWYcH

W pkt 3.2 prosimy o dopisanie po słowach ''zapadanie i osuwanie się ziemi'' słów ''nie będące
wynikiem działalnościczłowieka''
N l E sPRZĘTU E LE KrRoN lcZN EGo oD WsZYsTKlcH RYZYK
pkt
prosimy
W
5.2
o dopisanie po słowach "zapadanie i osuwanie się ziemi'' słów ''nie będące
wynikiem działa lności człowieka''
odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treśćspecyfikacji w tym zakresie' Zmianę treściSIWZ nr 2 wskazano
poniżejw pkt.3.
U

BEZPl ECZE

2' Prosimy również o informację na temat

istniejących, bądź planowanych remontów, inwestycji,

przebudów.
odpowiedŹ:
Zamawiający aktualnie nie prowadzi i nie planuje remontów, inwestycji i przebudów.

3.

ZMIANA SIWZ nr 2
Po przeanalizowaniu wniosku Wykonawcy, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2oL5 r' poz.2164) dokonuje zmiany
treściSlWZ w zakresie zadania nr 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MSPiR, a
mianowicie:
1-. pkt. 3.2. opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr L-Wymagane warunki
ubezpieczenia (załącznik nr 5 do SlWZ) otrzymuje brzmienie:
'' 3.2. Ubezpieczenie winno dotyczyć:
ochrony ubezpieczeniowej od wszelkiego rodzaju szkód poniesionych z
przYczYn niezależnych od Zamawiającego, polegających na nagłej i nieprzewidzianej
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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 śniegui lodu; trzęsienie, zapadanie i
osuwanie się ziemi nie będące wynikiem działalnościczłowieka; dym i sadzę;
uderzenie pojazdu; uderzenie pojazdu własnego; huk ponaddźwiękowy; upadek
d

rzew,

b

udyn ków, budowl i, urządzen tech

n

icznych;

za la n

ie;

Sprzęt do prowadzenia szkoleń pierwszej pomocy w stacjach MsPiR powinien być
również ubezpieczony w trakcie transportu.
Ubezpieczone mienie może być w okresie ubezpieczenia przemieszczane pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi i przez cały okres trwania ubezpieczenia podlega
ubezpieczeniu."
2.

pkt. 5.2. opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr L-Wymagane warunki
ubezpieczenia (załącznik nr 5 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
" 5.2. Ubezpieczone ryzyka:

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 nie
będące wynikiem działalnościczłowieka ; dym i sadzę; uderzenie pojazdu; huk
ponaddŹwiękowy; upadek drzew, budynków, budowli, urządzen technicznych;
Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność za szkody

za la

n

ie;

oraz szkody wynikłe z:
- błędów w obsłudze, niewłaściwegouzytkowania;
- kradzieży z włamaniem i rabunku;
-

wandalizmu;

- niewłaściwychparametrów prądu zasilania i przepięcia;
- działania wody iwilgoci.

Wykonawca powinien automatycznie objąć ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte
w ramach opcji zamówienia (po zawarciu umowy ubezpieczenia) przedmioty. Na
chwilę obecną Zamawiający planuje zakup w 2016 r. sprzętu elektronicznego o
szacunkowej wartości 330.000,00 PLN.
Przenośny sprzęt elektroniczny powinien być ubezpieczony również podczas
użytkowania go przez Zamawiającego i jego pracowników poza miejscem
ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. "
3.

ust. 2.2. lstotnych postanowień umowy w zakresie zadania nr L (załącznik 11 do SIWZ)

otrzymuje brzmienie:
" 2.2. Ubezpieczenie dotyczy:

Wykonawca odpowiada za wszelkiego rodzaju szkody poniesione z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a W szczególności
spowodowa ne 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 nie będące wynikiem działalnościczłowieka; dym

i

sadzę;

uderzenie pojazdu; uderzenie pojazdu własnego; huk ponaddŹwiękowy; upadek
drzew, budynków, budowli, urządzen technicznych; zalanie;

Sprzęt

do

prowadzenia szkoleń pierwszej pomocy

W stacjach MsPiR

jest

ubezpieczony w trakcie transportu."

4.

ust' 4'2. lstotnych postanowień umowy w zakresie zadania nr L (załącznik 11 do SIWZ)

otrzymuje brzmienie:
" 4.2. Ubezpieczone ryzyka:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia
powstałe z przYCzyn niezależnych od Zamawiającego, polegające na nagłej i

nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a w
szczególności spowodowane przez'. pożar; uderzenie pioruna; wybuch; implozję;
upadek statku powietrznego; powódź; huragan; deszcz nawalny; grad; działanie
ciężaru śniegui lodu; trzęsienie, zapadanie i osuwanie się ziemi nie będące

wynikiem działalnościczłowieka; dym

i

sadzę; uderzenie pojazdu; huk
ponaddźwiękowy; upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych;

zalanie;
oraz szkody wynikłe z:
- błędów w obsłudze, niewłaściwegoużytkowania;
- kradzieży z włamaniem i rabunku;

wandalizmu;
- niewłaściwychparametrów prądu zasilania i przepięcia;
- działania wody iwilgoci.
Wykonawca zapewnia automatyczną ochronę ubezpieczeniową dla nowo nabytych w
ramach opcji zamówienia (po zawarciu umowy ubezpieczenia) przedmiotów.
Na chwilę obecną Zamawiający planuje zakup w 20L6 r. sprzętu elektronicznego o
szacunkowej wartości 330'000,00 PLN.
-

Przenośny sprzęt elektroniczny powinien być ubezpieczony również podczas
użytkowania go przez Zamawiającego i jego pracowników poza miejscem
ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. "
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