Nr post. 100/520/AM/2019

Gdańsk, dnia 03.02.2020 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego na ubezpieczenie majątkowe infrastruktury
tramwajowej
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o., jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,
informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) w odpowiedzi na wnioski Wykonawców
o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi i zmienia treść SIWZ:
Pytanie 1:
Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia – proszę o wprowadzenie limitu
odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 10% sumy ubezpieczenia nie więcej jak
30.000.000,00 zł.
Odpowiedź:
W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść Rozdz. II. ust. 3 pkt 3.5. ppkt 3.5.2 SIWZ,
do którego dodaje się następujący zapis: „Ustala się limit odpowiedzialności na jedno
i wszystkie zdarzenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 30.000.000,00 zł“.
Analogiczną zmianę wprowadza się w Załączniku nr 10 do SIWZ (Wzór umowy).
Pytanie 2:
Klauzula kosztów dodatkowych w związku ze szkodą – proszę o usunięcie pkt. 14)
obrony prawnej i sądowej, postępowania pojednawczego, mediacji.
Odpowiedź:
W odpowiedzi Zamawiający usuwa pppkt 14) w Rozdz. II ust. 3 pkt 3.5. ppkt 3.5.15 SIWZ,
a następujące po nim pppkty ulegają oznaczeniu odpowiednimi kolejnymi cyframi.
Analogiczną zmianę wprowadza się w Załączniku nr 10 do SIWZ (Wzór umowy).
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Pytanie 3:
Klauzula niskiej szkodowości – proszę o usunięcie w całości klauzuli z zapisów SIWZ.
Odpowiedź:
W odpowiedzi Zamawiający usuwa ppkt 3.5.18 w Rozdz. II ust. 3 pkt 3.5. SIWZ,
a następujące po nim ppkty ulegają oznaczeniu odpowiednimi kolejnymi cyframi.
Analogiczną zmianę wprowadza się w Załączniku nr 10 do SIWZ (Wzór umowy).
Pytanie 4:
Prosimy o zmianę terminu płatności 4 raty na: „IV rata – płatna w terminie 11 miesięcy
od dnia zawarcia umowy”.
Odpowiedź:
W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść § 5 Załącznika nr 10 do SIWZ (Wzór
umowy), który przyjmuje brzmienie:
„§ 5
Sposób rozliczenia umowy
Zapłata będzie dokonywana w 4 równych ratach, zgodnie z § 4 umowy, w następujących
terminach:
1) I rata – płatna w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy,
2) II rata – płatna w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
3) III rata – płatna w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
4) IV rata – płatna w terminie 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy“.

W związku z przedmiotowymi zmianami Zamawiający zmienia termin składania i
otwarcia ofert:
1. Termin składania ofert upływa dnia 19.02.2020 r. o godz. 930.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Gdańskich
Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 w Gdańsku, sala
konferencyjna nr 7.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną
część SIWZ, podczas sporządzania ofert.
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Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.
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