URZĄD
MIASTA MILANÓWKA
Milanówek, 23.01.2017 r.
ZP.271.1.1.2017.KN

WYKONAWCY
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/1/ORG/17
na „Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Urzędu Miasta
Milanówka i jednostek organizacyjnych”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.) udziela odpowiedzi na pytania
zadane przez Wykonawcę w dniu 23.01.2017 r. dot. ww. postępowania przetargowego:
Pytanie nr 1
Informujemy, że w formularzu oferty i tabeli kosztów ubezpieczenia nie zostały uwzględnione
klauzule fakultatywne, które wskazane są w „Opisie przedmiotu zamówienia” w poszczególnych
częściach, nie ma również podanej punktacji za wybrane klauzule fakultatywne w części XIII SIWZ
„Zasady oceny oferty”.
Wnosimy o zmianę formularza oferty i tabeli kosztów ubezpieczenia oraz podanie punktacji
za klauzule fakultatywne.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający informuje, że klauzule fakultatywne nie będą miały wpływu na ocenę ofert. Formularz
oferty i tabela kosztów pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2
Wnosimy o wykreślenie z „Formularza Oferty” dla Części I zamówienia poniższego punktu dot.
Wydzielenia ceny dla poszczególnych jednostek organizacyjnych:
„Wysokość składek dla poszczególnych jednostek we wszystkich rodzajach ubezpieczeń za cały okres
ubezpieczenia”
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Informuję, że nie jesteśmy na chwilę składania oferty w stanie wydzielić składki dla Urzędu Miasta
i poszczególnych jednostek organizacyjnych ze względu na przedmioty ubezpieczenia/limity
i klauzule zgłoszone w ramach pierwszego ryzyka, nie ma takiego podziału wskazanego z Załączniku
„Opis Przedmiotu Zamówienia”. Analogiczna sytuacja jest w ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej, część ryzyk jest wspólna dla wszystkich jednostek i w Załączniku „Opis Przedmiotu
Zamówienia” nie ma również podziału na jednostki organizacyjne.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, zarówno
w Części I, II jak i III wskazano kto jest płatnikiem za ubezpieczenie.
W Części I płatnikiem jest siedem jednostek organizacyjnych. Każda jednostka płaci oddzielnie za
mienie oraz ryzyko zgodnie z wykazami opisanymi w Załącznikach nr I.2a – I.2i. Składkę za limity
wspólne/ klauzule należy podzielić przez ilość jednostek.
W Części II płatnikiem są dwie jednostki organizacyjne. Każda jednostka płaci oddzielnie za mienie
oraz ryzyko zgodne z wykazami opisanymi w Załącznikach nr II.2a – II.2f. Składkę za limity
wspólne/ klauzule należy podzielić przez ilość jednostek.
W Części III płatnikiem jest jedna jednostka organizacyjne. Jednostka płaci za mienie oraz ryzyko
zgodne z wykazami opisanymi w Załącznikach nr III.2a – III.2f. Składkę za limity/ klauzule jednostka
opłaca samodzielnie.
Pytanie nr 3
Z uwagi na powyższe zmiany prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 03.02.2017 r
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
/-/
Anna Nyrek-Koczkodaj
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