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Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rybnika, kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.rybnik.pl  Pełna treść Klauzuli informacyjnej znajduje się w zakładce: Obowiązek informacyjny (RODO) na stronie BIP Urzędu Miasta lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika.
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Rybnik, dnia 19 września 2019 r.
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Informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w zakładce: Obowiązek informacyjny (RODO) na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika oraz w Kancelarii Urzędu. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.rybnik.pl

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
+ ODPOWIEDZI NA PYTANIA
  
Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW.


W uzupełnieniu odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający informuje, że otrzymał dodatkowe zaświadczenie o przebiegu szkodowym od jednego z ubezpieczycieli. Zaświadczenie to dotyczy pojazdu użytkowanego przez Rybnickie Służby Komunalne, ubezpieczonego do roku 2017 indywidualnie – poza umową w sprawie zamówienia. Z ubezpieczenia tego wypłacone zostało odszkodowanie w kwocie 122 193,00 zł w zakresie OC p.p.m. oraz 29 735,00 zł w zakresie auto casco. Szkoda miała miejsce w dniu 21.04.2017 r.
Jednocześnie Zamawiający zajmuje stanowisko, że zdarzenie to nie powinno obciążać rachunku szkodowego Miasta Rybnika, ponieważ dotyczy umowy ubezpieczenia zawartej odrębnie, poza przetargiem. Niezależnie od tego należy zwrócić uwagę na fakt, że analiza szkodowości wskazuje na incydentalny charakter wskazanej szkody.
Dodatkowo zamawiający otrzymał zaświadczenie dotyczące Straży Miejskiej. Analogicznie do sytuacji opisanej powyżej, dotyczy ono pojazdu ubezpieczonego indywidualnie przez jednostkę, poza umową w sprawie zamówienia. Zaświadczenie wskazuje na szkodę w ubezpieczeniu auto casco, na kwotę 4 089,30 zł. Zdarzenie miało miejsce 23.04.2019 r. Innych, dodatkowych informacji o szkodach Zamawiający nie posiada i zgodnie z jego wiedzą nie ma innych przypadków wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych. 


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

Pytanie 1. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie w ubezpieczeniu AC szkód powstałych w wyniku zassania cieczy przez silnik?
Odpowiedź. Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
Pytanie 2. Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia zapisu: uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu albo jego wyposażenia powstałym podczas podnoszenia pojazdu w celu dokonania naprawy?
Odpowiedź. Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający zauważa, że w sytuacji naprawiania pojazdu przez zakład zewnętrzny wykonujący usługę naprawy, ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z kodeksu cywilnego (art. 828).

Pytanie 3. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu Assistance proponowany limit 600 km?
Odpowiedź. Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Zamawiający w odniesieniu do limitu w usłudze holowania pojazdów zawarł informację: „holowanie ubezpieczonego pojazdu – zgodnie z zaoferowanym wariantem assistance” (pkt 2.4.1.2.).

Pytanie 4. Czy zamawiający wyraża zgodę na gwarantowaną sumę ubezpieczenia dla pojazdów do 3 roku eksploatacji?
Odpowiedź. Zamawiający nie porusza w SIWZ kwestii gwarantowanej sumy ubezpieczenia i nie wnioskuje o nią. A zatem suma ubezpieczenia ustalana każdorazowo będzie według stanu na dzień polisy, a następnie na dzień szkody.

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 7 października 2019 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 7 października 2019 r. o godz. 12:00 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 174-424540. 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.






