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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
  
Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku.


Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Prosimy o usunięcie pkt 18 ze str. 21
Odpowiedź. Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.


Pytanie 2. Prosimy o usunięcie pkt 19 ze str. 21
Odpowiedź. Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.


Pytanie 3. Prosimy o usunięcie pkt 21 ze str. 21
Odpowiedź. Zamawiający wykreśla pkt 21 ze strony 21 SIWZ (tj. zapis: 21. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub odmowę wypłaty odszkodowania przez wykonawcę za niewypełnienie przez zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego) obowiązków umownych, to postanowienie takie ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody.)


Pytanie 4. Prosimy o usunięcie pkt 22 ze str. 21
Odpowiedź. Zamawiający wykreśla pkt 22 ze strony 21 SIWZ (tj. zapis: 22. Jeżeli zamawiający (ubezpieczający lub ubezpieczony) na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej, to fakt nieprzekazania nie może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania lub jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia tych danych.)


Pytanie 5. W ubezpieczeniu OC armatora prosi o ograniczenie zakresu OC wyłącznie do osób trzecich poprzez wykreślenie z zapisu pkt 2.4.1. zdania: 
„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody wyrządzone przez odbywających na jednostce pływającej zajęcia, szkolenie lub naukę w zakresie użytkowania jednostki. Dodatkowo ustala się, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone uczestnikom tych zajęć, szkoleń i nauki, pod warunkiem, że odbywały się one pod nadzorem osoby upoważnionej, posiadającej odpowiednie uprawnienia, jeśli są one wymagane przepisami prawa.”
Odpowiedź. Zamawiający wykreśla z zapisu  pkt. 2.4.1 wnioskowane zdanie i w związku z tym punkt 2.4.1 otrzymuje brzmienie:
„Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone wobec osób trzecich w związku z posiadaniem i/lub użytkowaniem jednostki pływającej.”

Pytanie 6. Prosimy również o przesunięcie terminu składania ofert na termin późniejszy (niż 7 maja), przyjmując, iż czas potrzebny Ubezpieczycielowi na analizę wyjaśnień Zamawiającego oraz kompleksową i rzetelną ocenę możliwości złożenia oferty przetargowej wraz z jej przygotowaniem, nie powinien być krótszy, niż dwa dni robocze.
Odpowiedź. Termin składania i otwarcia ofert został przedłużony ze względu na zmiany wprowadzone w opisie przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
do 23 maja 2019 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się 23 maja 2019 r. o godz. 11:00 
w sali 257.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2019/S 078-186826. Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.








