Lublin, dnia 26.06.2018 r.
Wykonawcy (wszyscy)
Wyjaśnienia do treści SIWZ
dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chełmie.
Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chełmie, na podstawie art. 38 ust.
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017
poz. 1579 z późn. zm.) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz
o udzielanych na nie odpowiedziach.
L.p.

Pytanie

Odpowiedź

W związku z koniecznością prawidłowej realizacji usługi określonej w SIWZ prosimy o udzielenie informacji
na podane poniżej zapytania:

1.

2.

3.

Odnośnie odpowiedzialności za szkody w
środowisku naturalnym w tym za szkody wynikłe
bezpośrednio lub pośrednio z emisji wycieku lub
innej formy przedostania się do powietrza, wody, i
gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony
objęte są wyłącznie szkody powstałe w wyniku
zdarzenia
nagłe,
niezamierzone
ani
nieprzewidziane przez Ubezpieczonego przy
zachowaniu należytej staranności wymaganej w
prowadzeniu przedsiębiorstwa.
Prosimy o usunięcie w całości zapisu pkt I 5.39:
„Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie
poprzedzającym, bez względu na stopień
przyczynienia się do powstania szkody oraz na
wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego,
odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w
wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia
obejmuje.
Wskazany
wyżej
limit
odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.”

Prosimy o usunięcie w całości pkt III 6.6 (w
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego)
„Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie
poprzedzającym, bez względu

Pełnomocnik Zamawiający potwierdza, że zakres
ochrony za szkody w środowisku naturalnym w
tym za szkody wynikłe bezpośrednio
lub
pośrednio z emisji wycieku lub innej formy
przedostania się do powietrza, wody, i gruntu
jakichkolwiek
substancji
niebezpiecznych
obejmuje wyłączenie szkody powstałe w wyniku
zdarzeń
nagłych, niezamierzonych ani
nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego przy
zachowaniu należytej staranności wymaganej w
prowadzeniu przedsiębiorstwa.
Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany
treści SIWZ w Załączniku nr 1a do SIWZ rozdział
I (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) pkt
5.39., który otrzymuje brzmienie:
5.39. Niezależnie od postanowień zawartych w
punkcie poprzedzającym, bez względu
na stopień przyczynienia się do powstania szkody
oraz na wiedzę ubezpieczającego
i
ubezpieczonego,
odpowiedzialność
ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym
zalania, spowodowane złym stanem technicznym
dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami
w złączach płyt, przeciekami w połączeniach,
nieprawidłowymi
spawami,
przez
niezabezpieczone otwory dachowe lub inne
elementy budynku. Wskazany wyżej limit
odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje zmian
w zapytywanym zakresie.

na stopień przyczynienia się do powstania szkody
oraz na wiedzę ubezpieczającego
i
ubezpieczonego,
odpowiedzialność
ubezpieczyciela do limitu w wysokości 100 000,00
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym
zalania, spowodowane złym stanem technicznym
dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami
w złączach płyt, przeciekami w połączeniach,
nieprawidłowymi
spawami,
przez
niezabezpieczone otwory dachowe lub inne
elementy budynku. Wskazany wyżej limit
odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem
mienia od wszystkich ryzyk.”

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące
przy składaniu ofert.
Z poważaniem
pełnomocnik Zamawiającego
Ewa Korzec
Broker

