Kraśnik dnia 05.09.2020
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Termomodernizacja –
efektywność energetyczna zasobów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej
"POMOC" w Kraśniku”
Pytania do przetargu z dnia i odpowiedzi Zamawiającego
Pytanie numer 11, data wysłania 2020-09-04:
w nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ §VIII
pkt 2 o wymaganiu polisy ubezpieczeniowej na 2 000 000,00 zł na każde zdarzenie;
pragnę zaznaczyć, że po konsultacji z różnymi ubezpieczycielami nie ma możliwości
zawarcia takie polisy jaka jest wymagana co więcej żaden z potencjalnych wykonawców
tego zadania takiej polisy OC nie otrzymał. Zwracam się z prośbą o akceptację polisy o
zwiększonej sumie ubezpieczenia do 10.000.000 zł na wypadek powstania większej ilości
szkód zaznaczając, że suma ubezpieczenia będzie około 2-krotnie większa od
szacowanej wartości zamówienia.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ rozdział VIII, pkt 2, ppkt 1, który po zmianie
otrzymuje następujące brzmienie: 1) wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie mniejszą 2 000 000,00 zł na każde zdarzenie lub na jedno i na
wszystkie zdarzenia (do oferty należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej); Po ppkt 1 dodaje się uwagę: Uwaga! W
przypadku przedłożenia przez Wykonawcę polisy z sumą gwarancyjną ubezpieczenia 2
000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, Wykonawca będzie zobowiązany do
niezwłocznego doubezpieczenia (i przedstawienia Zamawiającemu potwierdzającej to
polisy) do sumy gwarancyjnej ubezpieczenia nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł,
każdorazowo w sytuacji wypłaty jakiejkolwiek kwoty odszkodowania z tej polisy,
powodującej pomniejszenie sumy gwarancyjnej ubezpieczenia poniżej 2 000 000,00 zł.
Zamawiający wprowadza także zmianę do SIWZ rozdział IX, pkt 5, który po zmianie
otrzymuje następujące brzmienie: 5) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia
aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 2
000 000,00 zł na każde zdarzenie lub na jedno i na wszystkie zdarzenia.

