Nr post. 108/520/AS/2018

Gdańsk, dnia 16.01.2019 r.

MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia, pojazdów i prowadzonej
działalności gospodarczej”.
Gdańskie Autobusy i Tramwaje

Sp. z o. o.,

jako Zamawiający w niniejszym

postępowaniu informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień
publicznych

(Dz.U. z 2017r.

poz. 1579 ze zm.) zmienia treść SIWZ w następujący

sposób:
1. W Rozdz. VII „Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami” do ust. 7 dodaje się słowa
“podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym“ w następującym miejscu:
7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdz. V ust. 5 pkt 1-3 i w ust. 6
pkt 1-3 oraz w ust. 7 i 8 (na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu i
niepodlegania wykluczeniu z postępowania), składane są w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Zamawiający w tym zakresie ustanawia porozumiewanie się za
pomocą poczty e-mail z użyciem adresów e-mail – dla Zamawiającego:
przetargi.pzp@gait.pl, dla wykonawców – wskazanych w formularzu oferty.
2. W Rozdziale II „Opis Przedmiotu Zamówienia“, ust. 2 pkt 2.2 a. przyjmuje
nastepujące brzmienie:
a. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym m.in. budynki
przemysłowe, budynki transportu i łączności, budynki handlowo – usługowe,
budynki biurowe, budynki magazynowe, inne budynki niemieszkalne, budynki
socjalne w użyczeniu, zbiorniki i silosy, linie telekomunikacyjne, rurociągi sieci
rozdzielczej, ulice i drogi, drogi kolejowe, bramy, ogrodzenia i pozostałe obiekty
inżynierii lądowej i wodnej.
3. W Rozdziale II „Opis Przedmiotu Zamówienia“ ust. 2 pkt 2.3.1 i pkt 2.3.2
Zamawiający koryguje wartość sum ubezpieczenia w następujący sposób:
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2.3.1 Budynki i lokale (w tym budynki przemysłowe, budynki transportu i łączności,
budynki handlowo – usługowe, budynki biurowe, budynki magazynowe, inne
budynki niemieszkalne, budynki socjalne w użyczeniu) – suma ubezpieczenia
36.997.597,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, sumy stałe wg. wartości
odtworzeniowej lub księgowej brutto zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Opisu
Przedmiotu Zamówienia. Franszyza redukcyjna zniesiona.
2.3.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w tym rurociągi i linie telekomunikacyjne,
rurociągi sieci rozdzielczej, ulice i drogi, drogi kolejowe, bramy, ogrodzenia,
zbiorniki, silosy i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej) – suma
ubezpieczenia 36.808.869,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, sumy stałe
określone wg księgowej brutto, franszyza redukcyjna zniesiona.
Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną
cześć SIWZ, podczas sporządzania ofert.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.
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