
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.104.2020 Gliwice,  21-01-2021 r.

nr kor.

Dotyczy: Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich
wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2021r.

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 1:
Zgodnie z wzorem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ wymagana suma
gwarancyjna: 500 000,00 PLN. Zamawiający nie określił, czy na jedno, czy też
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Czy Zamawiający uzna
warunek sumy za spełniony, jeśli polisa, zgodnie ze standardem rynkowym
będzie posiadać kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych na jedno i wszystkie zdarzenia?
Odpowiedź:
Zamawiający sprecyzuje zapis § 15 ust. 2 wzoru umowy, który otrzyma
następujące brzmienie: „2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania – w czasie
obowiązywania niniejszej umowy – umowy (lub umów) ubezpieczenia
odpowiedzialności związanej z realizacją przedmiotowej umowy w zakresie
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej, obejmującą swym zakresem co najmniej szkody
powstałe w związku z wykonywaniem usług objętych przedmiotem umowy,
na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy
złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz
do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych.”.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyższej wysokości ograniczenia
w polisie złożonej przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca posiada ogólne
ubezpieczenie dla tego typu kontraktów z dużo wyższą kwotą ubezpieczenia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyższej wysokości ograniczenia
w polisie złożonej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie certyfikatu wystawionego przez
Ubezpieczyciela w miejsce kopii umowy lub polisy ubezpieczenia, o których
mowa we wzorze umowy §15 ustęp 3 d) ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza złożenia certyf ikatu wystawionego przez
Ubezpieczyciela w miejsce kopii umowy lub polisy ubezpieczenia, o których
mowa we wzorze umowy §15 ustęp 3 lit. d).
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Pytanie nr 4:
umowa § 15 ust. 3 pkt d
w razie wydłużenia czasu realizacji Umowy,
Zwracamy się z prośbą o dookreślenia na jakich zasadach istnieć będzie
możliwość wydłużenia czasu umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona modyfikacji § 15 ust. 3 lit. d) wzoru umowy, który otrzyma
następujące brzmienie:
„d) w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia podczas okresu
obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia
ubezpieczenia na ww. zasadach, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię
umowy lub pol isy ubezpieczenia, na co najmniej 3 robocze dni przed
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,”.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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