„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie
ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”
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Do Wykonawców
Strona internetowa Zamawiającego
http://bip.imgw.pl/

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Usługa
ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w
zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

Wyjaśnienia i zmiana treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W dniu 04 listopada 2020 r. do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie w/w zadania w części nr 3 zamówienia.
W odpowiedzi na otrzymany wniosek, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
wyjaśnia, co następuje.
Pytanie 1
Cześć 3 zamówienia – ubezpieczenie floty
Pkt 2.5 Warunki ubezpieczenia, ppkt m
Prosimy o wykreślenie z tego ppkt poniższej treści :
Wykonawca zwraca także koszt dodatkowego badania technicznego pojazdu po jego naprawie powypadkowej
przekraczającej kwotę 2 000,00 zł brutto. Wykonawca zwraca także koszt dodatkowego badania technicznego
pojazdu po jego naprawie powypadkowej, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia
powodującego odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w
grupach 3 i 10 działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasuekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, ze zm.) w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub
kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Odpowiedź
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i modyfikuje brzmienie pkt 2.5 Warunki ubezpieczenia,
ppkt m Załącznika nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Wymagany zakres ubezpieczenia dla Części nr 3
zamówienia w następujący sposób:
„Wykonawca zwraca także koszt dodatkowego badania technicznego pojazdu po jego naprawie powypadkowej
(bez względu na wysokość kosztów tej naprawy), w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia
powodującego odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w
grupach 3 i 10 działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, ze zm.) w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub
kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego”.
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Pytanie 2.
Pkt 2.6 Klauzule dodatkowe:
Klauzula 2.6.5 Zakończenie likwidacji szkody
Proponujemy treść klauzuli :
„Po zakończeniu likwidacji szkody – Ubezpieczyciel prześle do Centrum Administracji IMGW-PIB w Warszawie
kopię decyzji zamykającej szkodę, gdzie Zamawiający był sprawcą” zastąpić następującą treścią :
„Po zakończeniu likwidacji szkody – Ubezpieczyciel prześle raz w miesiącu do Centrum Administracji IMGW-PIB
w Warszawie informację zbiorczą o szkodach, gdzie Zamawiający był sprawcą”.
Odpowiedź
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy na modyfikację brzmienia klauzuli 2.6.5 Zakończenie
likwidacji szkody.
Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że informacja o zakończonej likwidacji ma być przesłana drogą
elektroniczną na adres mailowy Zamawiającego i Brokera, który to adres będzie wskazany w Umowie o
wykonanie zamówienia. Nie jest wymagana przez Zamawiającego forma pisemna dokumentu oraz
dostarczenia go na adres siedziby Zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy
Instytut Badawczy, 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61.
Pytanie 3.
Od jakich czynników Zamawiający uzależnia zawarcie ubezpieczeń pojazdów w ramach tego przetargu na kolejny
rok, lub koleje 2 lata?.
Jednocześnie prosimy o zamieszczenie na stronie IMiGW PIB Załącznika 3A w formie edytowalnego załącznika
excel (wykaz).
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wykorzystanie opcji przedłużenia Umowy o wykonanie zamówienia na rok lub dwa
lata, uzależnia od warunków (tendencji) na rynku ubezpieczeniowym i wpływu sytuacji związanej z wirusem
SARS COVID 19, którą Zamawiający będzie badał w III kwartale 2021 oraz w III kwartale 2022.
Załącznik nr 3.A - Wykaz floty IMGW-PIB w wersji edytowalnej wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SIWZ.
zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.imgw.pl
Powyższe wyjaśnienia i zmiana są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym
samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie w/w zadania.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.

podpisano elektronicznie
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
mgr inż. Paweł Derek

Załączniki:
Załącznik nr 3 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia - Wymagany zakres ubezpieczenia dla Części nr 3
zamówienia po zmianie

