Modliborzyce, dn. 30.01.2020 r.

Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 5)
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert:
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Modliborzyce”
ODPOWIEDZI
Na pytania dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
prowadzonym postepowaniu
L.p.
Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
Wyjaśnienie
Wzór umowy dotyczący części IV zamówienia wymaga korekty. Bardzo proszę o wprowadzenie
wymienionych poniżej zmian, w przeciwnym wypadku brak możliwości przedstawienia oferty
Proszę o potwierdzenie, że zmiany we wzorze Zamawiający potwierdza, że zmiany we wzorze
1.
umowy wymienione w § 4 pkt 4.4 ppkt f umowy wymienione w § 4 pkt 4.4 ppkt f
wymagają zgody Wykonawcy
wymagają zgody Wykonawcy.
Proszę o wykreślenie z tekstu ze wzoru umowy Zamawiający wykreśla z tekstu ze wzoru
§ 4 pkt 4.4 klauzuli automatycznego pokrycia, umowy klauzulę automatycznego pokrycia,
2.
która nie ma zastosowania do IV części
zamówienia.
We wzorze umowy § 4 pkt 4.3:
Zamawiający informuje, że zamówienie będzie
zrealizowane w terminie 24 miesięcy i dokonuje
4.3. zamawiający, najpóźniej na 2 miesiące
zmiany wzoru umowy dotyczącej IV części
przed
końcem
rocznego
okresu
zamówienia.
wykonywania zamówienia, wyrazi pisemnie
wolę kontynuowania umowy na tych samych
warunkach w kolejnym, 12-miesięcznym
okresie zamówienia; maksymalny okres
wykonania
zamówienia
wraz
z
przewidywaną automatyczną kontynuacją
umowy w kolejnym rocznym okresie nie
może przekroczyć 24 miesięcy
3.

W § 8 pkt 1:
1. Termin wykonania zamówienia od dnia
09.02.2020 r. do dnia 08.02.2022 r.
Jaki jest właściwy okres realizacji
zamówienia? Mamy do czynienia z prawem
opcjonalnego przedłużenia okresu o kolejne
12 miesięcy, czy nie?
Mamy okres realizacji zamówienia 24
miesiące, czy 24 miesiące + 12 miesięcy = 36
miesięcy?
Jeśli prawo opcjonalnego przedłużenia nie
obowiązuję i okres realizacji jest po prostu

24 miesiące – proszę zawnioskować o
wykreślenie § 4 pkt 4.3.
Jeśli obowiązuje § 4 pkt 4.3 wymaga
poprawienia na:

4.

5.

6.

4.3. zamawiający, najpóźniej na 2 miesiące
przed końcem rocznego okresu wykonywania
zamówienia,
wyrazi
pisemnie
wolę
kontynuowania umowy na tych samych
warunkach w kolejnym, 12-miesięcznym
okresie zamówienia; maksymalny okres
wykonania zamówienia wraz z przewidywaną
automatyczną kontynuacją umowy w kolejnym
rocznym okresie nie może przekroczyć 36
miesięcy
We wzorze umowy § 4 pkt 5 i pkt 6 wymagają
korekty
–
punkty,
do
których
jest
odniesienie(1.1 – 1.5) są nieprawidłowe –
proszę o ich poprawienie.
We wzorze umowy proszę wykreślić wszelkie
zapisy
dotyczące
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, która nie jest
przedmiotem ubezpieczenia w części IV
zamówienia
Proszę o poprawienie zapisów we wzorze
umowy § 7 pkt 5:
[Wykonawca] 5. akceptuje proporcjonalną
zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w
stosunku do ceny oferowanej w
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk
oraz sprzętu elektronicznego z uwagi na
zmienność w czasie ilości i wartości
przedmiotu ubezpieczenia

Zamawiający w § 4 pkt 5 i pkt 6 dokonuje
zmiany punktów odniesienia (1.1 – 1.5) na
punkty (4.1 – 4.4).
Zamawiający wykreśla we wzorze umowy
wszystkie zapisy dotyczące ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, która nie jest
przedmiotem ubezpieczenia w części IV
zamówienia.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie
zmian załącznika nr 3c - wzór umowy, w § 7
pkt 5.

Nie oferujemy ubezpieczeniu mienia od
wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego
– zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia cześć IV zamówienia oparta jest na
ryzykach nazwanych = ubezpieczenie mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych.
Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy
składaniu i ocenie ofert.

