
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.73.2020 Gliwice,  03-02-2021 r.

nr kor. UM.243345.2021 

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice
w okresie 01.04.2021r. - 31.03.2023r.

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 324:

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 28.01.2021r. odpowiedzi na zadane
pytania (pytanie 270) prosimy o potwierdzenie, że ryzyko powodzi nie dotyczy
ubezpieczenia tunelu drogowego z wyposażeniem DTS G2.
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia do umowy ubezpieczenia (w tym
ubezpieczenia tunelu) zastosowanie ma klauzula ryzyk nienazwanych zgodnie
z którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialności za innne nienazwane ryzyka
zewnętrzne niewymienione (niezdefiniowane) w programie ubezpieczenia.
Ryzyko powodzi w odniesieniu do tunelu nie zostało włączone do programu
ubezpieczenia w związku z czym w odniesieniu do ryzyka powodzi można
domniemywać, iż zastosowanie będzie miała klauzula ryzyk nienazwanych.

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie nr 118. Zamawiający informuje, że
w dn. 28 stycznia br. opublikował w BIP prowadzonego postępowania
zawiadomienie o modyfikacji SIWZ (UM.210017.2021), w tym między innymi
w zakresie klauzuli ryzyk nienazwanych. Proszę o zapoznanie się z całością
zawiadomienia i zakresem modyfikacji, w zakresie objętym pytaniem wskazano
wprost dla klauzuli nr 39: "(...) W przypadku ubezpieczenia tunelu wraz
z wyposażeniem limit odpowiedzialności dla tej klauzuli wynosi: 5 000 000,00 zł,
z zastrzeżeniem, że ochrona w zakresie powodzi dla tunelu w ciągu drogi
krajowej 88 (DTS odcinek G2) wraz z wyposażeniem jest wyłączona.”

Pytanie nr 325: W związku z bardzo licznymi pytaniami oraz dodatkowymi
in formac jami  ze  wzg lędu na wymagany czas n iezbędny do ana l izy
wprowadzonych zmian prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia
10.02.2021r.
Odpowiedź: Zamawiający w dn. 02.02.2021 r. przesunął termin składania ofert
na dzień 10.02.2020 r.

Pytanie nr 326: W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi na pytania,
dotyczących Specyfikacj i  Istotnych Warunków Zamówienia na usługę
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta Gliwice w okresie
01.04.2021r.- 31.03.2023r. - Oznaczenie sprawy: ZA.271.73.2020 uprzejmie
prosimy o prolongowanie terminu składania ofert na dzień 15.03.2021, w celu
umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień, oceną ryzyka
i dostarczenia oferty.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie patrz odpowiedź
na pytanie nr 325.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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