Piaseczno, dnia 12 maja 2011 r.

SĄD Rejonowy w Piasecznie
ul. Kościuszki 14
05-500 Piaseczno

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr ZP/FIN/08/11
Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/FIN/08/11 o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na ubezpieczenie
majątkowe Sądu Rejonowego w Piasecznie, uprzejmie informuje, iż w ramach niniejszego postępowania na
postawie udzielonego pełnomocnictwa brokerskiego postępowanie prowadzone jest przy udziale ALLco Broker
Jolanta Kowalczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Warszawska 12, nr telefonu 22 659 58 90, fax 22 651 90 44, email: jkowalczyk@allco.pl.
Zamawiający informuje, że w dniu 12 maja 2011 r. wpłynęło od Wykonawców pytanie o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela się następujących wyjaśnień:
Pytanie:
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątkowe Sądu Rejonowego w
Piasecznie ZP/FIN/08/11 zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, które klauzule dodatkowe z
pkt. V SIWZ str. 15-16 obowiązują przy jakim ryzyku/ubezpieczeniu.
Odnośnie informacji udzielonej w odpowiedziach Zamawiającego z dnia 05.05.2011 „jednocześnie
Zamawiający rozszerza zakres ochrony z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe
w wyniku szkód powstałych wskutek aktów terroru, rozruchów i zamieszek społecznych określonych w
klauzulach nr 2 i 8. Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdej z
klauzul.” - prosimy o wyjaśnienie, czy klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu i klauzula strajków, rozruchów,
zamieszek społecznych ma dotyczyć również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?
Za jakie szkody z tyt. odpowiedzialności cywilnej Zamawiający miałby odpowiadać a powstałe w wyniku szkód
powstałych wskutek aktów terroru, rozruchów i zamieszek społecznych ? Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ zawiera informacje na temat obowiązujących
klauzul w poszczególnych grupach ryzykach. Zamieszczona informacja w dniu 5 maja 2011 r. w zakresie
odpowiedzialności cywilnej dodatkowo wskazuje, że zakres ochrony z tytułu odpowiedzialności cywilnej zostaje
rozszerzony o klauzule nr 2 i 8 z limitem odpowiedzialności do 50.000 zł dla każdej z klauzul.
Z tytułu Klauzul nr 2 i 8 odpowiedzialność cywilna dotyczy szkód osobowych lub rzeczowych wyrządzonych
osobom trzecim, za których popełnienie byłby odpowiedzialny Zamawiający w trakcie akcji ratunkowej lub
zapobiegawczej w związku z wystąpieniem aktów terroru, rozruchów i zamieszek społecznych.
Wobec braku zaistnienia przesłanek o których mowa W art. 38 ust. 5 ustawy z dn. 29.ot.2oo4 r. Prawo
Zamówień publicznych (tekst jednolity: DzU z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), termin składania ofert
nie ulega zmianie.
Treść powyższej zmiany zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla
wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
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