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Budzyń,

znak sprawy GKM.272.3.2018

dnia 22 marca 2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
przetargowego opublikowanego
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 533691-N-2018 z dnia 2018-03-20 r.

ZAWIADOMIENIE
Zamieszczono na stronie internetowej

Zamawiającego:

http://bip.budzyn.pl (Przetargi/Ogłoszenie)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na realizację zadania p.n.:

„Przebudowa dróg gminnych".
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II
pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela następujących
odpowiedzi oraz wyjaśnień:
do zapisów par. 11 wzorów umów, prosimy o potwierdzenie, że
Zamawiający zaakceptuje posiadaną przez wykonawcę polisę OC z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
wartość brutto złożonej oferty, która będzie zawarta na okres roczny i odnawiana
z zachowaniem ciągłości ochrony do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu."

Pytanie 1.

„W

nawiązaniu

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający akceptuje wyżej wskazaną formę posiadania wymaganej polisy
ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie
mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Jednocześnie informuję, iż Wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu nowej - odnowionej kopii polisy
poświadczonej za zgodność z oryginałem, jako dowód posiadania kontynuacji wymaganego
ubezpieczenia.

Pytanie 2.
W par. 4 umowy Zamawiający nakłada obowiązek ubezpieczenia budowy zgodnie z
par. 12 umowy. Par. 12 umowy nie dotyczy jednak ubezpieczenia. Jedynym wymogiem
odnoszącym się do ubezpieczenia jest wymóg w par. 11 jak wyżej (dotyczy polisy OC, a nie
ubezpieczenia budowy). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:

Zamawiający

we wzorach umowy (załącznik nr 6 oraz załącznik nr 6.1 do SIWZ) w § 4
ust. 2 pkt. 14 dokona zmiany w treści SIWZ w tym zakresie. Informuję również, że zapisy
odnoszące się do ubezpieczenia dotyczą posiadania przez Wykonawcę polisy OC, zgodnie z
wymogami określonymi w § 11 wzoru umowy.

Strona 1z2

IE.--=..:::.::=.:.:.::..:::.:::.:..:.=:.:..:~~====-
GMINA BUDZYŃ

6UCO BUDZYlil, UL PRZEllYSLOWA 16A, POWIAT CHODZIESKI, WIELKOPOLSKA, TEUFAX 0(67) 2843 370/201, www.budzyn.pl, urzad@budzyn.pl

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia następująco :
1. W załączniku Nr 6 - Umowa_cześć_l (wzór umowy):

§ 4 ust. 2 pkt. 14 otrzymuje brzmienie:
14) posiadanie ubezpieczenia OC na zasadach i warunkach określonych w§ 11 Umowy

2. W załączniku Nr 6.1 - Umowa_cześć_2 (wzór umowy):
§ 4 ust. 2 pkt. 14 otrzymuje brzmienie:
14) posiadanie ubezpieczenia OC na zasadach i warunkach określonych w§ 11 Umowy
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