Bolesławiec, dnia 13 listopada 2020 roku

PYTANIA / ODPOWIEDZI

Dotyczy:

postępowanie nr 10/ZZ/SIWZ/2020 pn.: „Ubezpieczenie mienia Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w odniesieniu do lokalizacji w Trzebieniu”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych informujemy, iż w dniu 10 listopada 2020 roku do siedziby
Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie poniższych zapisów Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
1. Pytanie do SIWZ:
Wnosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 24 miesięcy (podzielonych na dwa 12 miesięczne
okresy rozliczeniowe/polisowe) na jeden okres 12 miesięcy – od dnia 01.01.2021 do dnia
31.12.2021 r.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje dokonania proponowanej zmiany i pozostawia zapisy
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez zmian.
Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 6 do SIWZ (OPZ) oraz z załączniku nr 5 do
SIWZ (wzór umowy) znajduje się klauzula wypowiedzenia.
2. Pytanie do SIWZ:
Wnioskujemy o informację na temat stanu realizacji zaleceń jakie zostały przekazane
klientowi po lustracji w roku 2018;
Zalecenia warunkowe:
1. Montaż instalacji pożaru w Hali Sortowni.
2. Zapewnienie zasilania elektrycznego pomp głębinowych sprzed wyłącznika prądu.
3. Poprawa warunków składowania na zewnątrz Hali Sortowni.
4. Poprawa warunków składowania wewnątrz Hali Sortowni.
Zalecenia prewencyjne:
5. Wdrożenie programu badań termograficznych.
Odpowiedź:
Nr KRS: 0000067842, Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wrocław,
NIP: 612-000-45-12, REGON: 230478960, konto: PKO BP S.A.
nr: 84 1020 2137 0000 9802 0120 9923Kapitał zakładowy: 4 820 000,00 zł

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe pytania nie dotyczą zapisów treści SIWZ.
3. Pytanie do SIWZ:
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń
losowych (PD) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI):
1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka pożaru, wybuchu dymu i sadzy dla
Hali Sortowni do czasu realizacji zaleceń polustracyjnych po realizacji zaleceń
polustracyjnych limit odpowiedzialności będzie wynosił 2 000 000 PLN na jedno zdarzenie
dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.
1 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy dla
Hali Sortowni do czasu realizacji zaleceń polustracyjnych, po realizacji zaleceń
polustracyjnych limit odpowiedzialności będzie wynosić 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy.
4. Pytanie do SIWZ:
Wnioskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych (PD)
w odniesieniu do mienia związanego z działalnością sortowni oraz odpadami komunalnymi –
dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu sadzy (z wyłączeniem mienia pracowniczego) – 10 %
wartości szkody nie mniej niż 100 000 PLN.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.
5. Pytanie do SIWZ:
Proszę o zmianę terminu składania oferty na dzień 25-11-2020.
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia termin składania oferty na dzień 23.11.2020.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
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