Sierpc, 15.04.2014 r.
Zamawiający:
Gmina Miasto Sierpc
09-200 Sierpc, Piastowska 11a
Strona internetowa, Wykonawcy
dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu na kompleksowe ubezpieczenie
i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Sierpc i jego jednostek organizacyjnych.

mienia

Gmina Miasta Sierpc, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, przekazuje wykonawcom oraz
udostępnia na stronie internetowej pytania wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie nr 1:
Prosimy o wykreślenie z definicji czystej straty finansowej słów: „Czyste starty finansowe obejmują
wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami: w następstwie działań nie objętych
umową, wskutek wykonywania władzy publicznej (rozszerzenie tej ochrony następować będzie wskutek
klauzuli wykonywania władzy publicznej), niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia
kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem
oprogramowania informatycznego”. Zastosowanie będzie miała klauzula czystych strat finansowych
zawarta w OWU wykonawcy.
Odpowiedź nr 1:
Nie wyraża się zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Dodatkowo wyjaśnia się, że w kwestiach
nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.
Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku
nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.
Odpowiedź nr 2:
Potwierdza się, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza
zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.
Pytanie nr 3:
Prosimy o wprowadzenie podlimitu sumy gwarancyjnej dla szkód wynikłych z realizacji zadań zleconych
Straży Miejskiej w wysokości 100.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź nr 3:
Nie wyraża się zgody na wprowadzenie podlimitu sumy gwarancyjnej dla szkód wynikłych z realizacji
zadań zleconych Straży Miejskiej w wysokości 100.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawarte w niniejszym piśmie stanowią
jej integralną część i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach,
w związku z czym, nie przedłuża się terminu składania ofert w postępowaniu.
Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/
Bogdan Ciemiecki

