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Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Ubezpieczenie
       Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, znak postępowania: NZ-NT/I/PN/02/12

TREŚĆ ZAPYTAŃ Nr 9-13 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 dniu13
lutego br. wpłynęły niżej wymienione pytania dotyczące wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”, którym Zamawiający
nadał kolejne numery 9-13.
Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Ponadto Zamawiający informuje, że treść zmiany SIWZ nr 3 z dnia 14.02.2012 r. została
udostępniona na http://www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41,  pod  nazwą postępowania,  w
pliku do pobrania nr 15.

Pytanie nr 9 -dotyczy pakietu nr 2
Prosimy o wskazanie pojazdów, które mają zostać objęte ochroną Assistance ( w przypadku
przyczep prosimy o podanie ładowności w oparciu o dowody rejestracyjne).
Odpowiedź Zamawiającego :
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zmienił treść SIWZ w zakresie pkt 1.3 i pkt 5.1
WYMAGANYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW
MECHANICZNYCH MORSKIEJ SŁUŻBY POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA ( załącznik nr 6 do
SIWZ) – treść zmiany udostępniona w pliku nr 15.

Pytanie nr 10 -dotyczy pakietu nr 2
Prosimy o podanie podstawy określenia wartości pojazdów ratowniczych podanych w
załączniku nr 8 do SIWZ – czy są to wartości księgowe, wartości fakturowe czy wartości
rynkowe pojazdów (jeżeli tak, to wg jakiego stanu, na jaki dzień zostały określone).
Odpowiedź Zamawiającego :
Wycena wartości samochodów ratowniczych została określona przez Zamawiającego z
uwzględnieniem lat eksploatacji, przebiegu, aktualnego stanu technicznego oraz jego
wyposażenia.
W związku z błędnie podanymi wartościami pojazdów ratowniczych, Zamawiający zmienił
całą treść załącznika nr 8 do SIWZ. treść zmiany udostępniona w pliku nr 15.

Pytanie nr 11 -dotyczy pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza przeszacowanie wartości pojazdów, o których mowa powyżej i
określenie sum ubezpieczenia na dzień zawierania ubezpieczenia AC/KR zgodnie z ich
wartością rynkową.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza przeszacowania wartości samochodów ratowniczych.
Na dzień zawierania ubezpieczenia AC/KR należy przyjąć wartości określone przez
Zamawiającego w kolumnie 5 załącznika nr 8 do SIWZ.

Pytanie nr 12 -dotyczy pakietu nr 2
Czy w pojazdach, o których mowa powyżej jest zamontowane wyposażenie dodatkowe (jeżeli
tak, to prosimy o specyfikację i podanie wartości wyposażenia).
Odpowiedź Zamawiającego :
Pojazdy, o których mowa powyżej, nie posiadają wyposażenia dodatkowego.

http://www.sar.gov.pl/
http://www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41


Pytanie nr 13 -dotyczy pakietu nr 2
Prosimy o załącznik nr 7 do SIWZ w wersji edytowalnej.
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający udostępnia załącznik nr 7 do SIWZ w wersji edytowalnej na stronie:
http://www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 , pod nazwą postępowania, w pliku do pobrania
nr 17.

Pytanie nr 14 -dotyczy pakietu nr 2
W załączniku nr 14 do SIWZ § 6 pkt 2 i 3 podane są identyczne zapisy:

„W przypadku nieopłacenia składki w wyznaczonym terminie (na polisie) umowa
ubezpieczenia AC i NNW ulega rozwiązaniu, natomiast składka za ubezpieczenie OC jest
wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami.”

Prosimy o zmianę powyższego zapisu na następujący:
„W przypadku nieopłacenia w terminie składki lub pierwszej raty za ubezpieczenia
dobrowolne, Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i
zażądać zapłacenia składki za okres przez który ponosił odpowiedzialność; w przypadku
braku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu ubezpieczenia, za
który przypada niezapłacona składka; w przypadku nieopłacenia w terminie kolejnej raty,
Wykonawca może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
Składka za ubezpieczenie OC jest wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami”
Wyjaśnienie: zgodnie z nowelizacją Kodeksu Cywilnego nieopłacenie składki nie
powoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej (polisa nie rozwiązuje
się automatycznie).

Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający zmienił brzmienie pkt 2 i pkt 3 § 6 wzoru umowy -załącznik nr 14 do SIWZ.
Zmiana została określona w pliku do pobrania nr 15.

Powyższe odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ nr 3 z dnia 14.02.2012 r. są wiążące dla
Wykonawców. Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Nr 3 z
dnia 14.02.2012 r. nie wymaga zapewnienia dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w
ofertach. W związku z tym termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. 16.02.2012 r. godz.
12:00.
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