Radom, dn. 18.10.2016 r.
BZP.271.1.891.2016.PF

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia składników majątku Zamawiającego
nabytych w ramach projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym” oraz od odpowiedzialności cywilnej dla infrastruktury projektu, ogłoszonego w dniu
13.10.2016 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl
oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.bzp.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 3233332016).
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zamieszczamy odpowiedzi, jakie zostały udzielone
w związku z przesłanymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):
PYTANIE NR 1:

Prosimy o zmniejszenie podlimitu na mechaniczne uszkodzenie matrycy do wysokości 1000,00 zł.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest udzielić wyjaśnień
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe „pytanie” Wykonawcy nie jest prośbą
o wyjaśnienie treści SIWZ, lecz prośbą o zmianę jej zapisów, na co Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 2:

Prosimy o podanie dokładnych okresów ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż w przypadku części 1 zamówienia:
 dla składnika nr 1, 2 i 3 wymagany okres ubezpieczenia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy
 dla składnika nr 4 wymagany okres ubezpieczenia to: od 27.06.2017 r. do 15.11.2018 r.
W związku z tym, iż dotychczasowe zapisy dotyczące okresu ubezpieczenia były nieprecyzyjne, Zamawiający
postanowił dokonać modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie części 1
zamówienia. Szczegóły dotyczące modyfikacji zawarte zostały w dalszej części niniejszego pisma.
W przypadku części 2 zamówienia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie okresu
ubezpieczenia pozostają bez zmian, tj. okres ubezpieczenia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
PYTANIE NR 3:

Prosimy o wykreślenie z umów dotyczących zarówno części pierwszej jak i drugiej ubezpieczenia punktu
4, paragrafu 7 dotyczącego kar umownych.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest udzielić wyjaśnień
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe „pytanie” Wykonawcy nie jest prośbą
o wyjaśnienie treści SIWZ, lecz prośbą o zmianę jej zapisów, na co Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 4:

Prosimy o określenie czy suma gwarancyjna OC infrastruktury projektu w wysokości 500 000 zł dotyczy 12
czy 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia.
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ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym części 2 zamówienia, iż: „Przedmiotem
zamówienia jest usługa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) dla infrastruktury wybudowanej sieci
bezprzewodowej dla sumy gwarancyjnej 500.000,00 złotych przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy”
(strona 13 SIWZ).
PYTANIE NR 5:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% min 500 zł.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest udzielić wyjaśnień
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe „pytanie” Wykonawcy nie jest prośbą
o wyjaśnienie treści SIWZ, lecz prośbą o zmianę jej zapisów, na co Zamawiający nie wyraża zgody.
PYTANIE NR 6:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300 zł.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest udzielić wyjaśnień
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe „pytanie” Wykonawcy nie jest prośbą
o wyjaśnienie treści SIWZ, lecz prośbą o zmianę jej zapisów, na co Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 2 (w zakresie części 1 zamówienia)
oraz koniecznością wprowadzenia zmian w SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w
postępowania w następujący sposób:
A. W pkt. III.1 Ad. 1 pkt 2 (strona 2 SIWZ) zapis w brzmieniu:
„2. Wykonawca zobowiązany jest objąć ochroną ubezpieczeniową zestawy komputerowe w ilości 457 szt.
(sprzęt) przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia 04.11.2016 r.
UWAGA: Termin rozpoczęcia jest terminem zakładanym i pożądanym przez Zamawiającego, jednakże jest
uzależniony od faktycznej daty udzielenia zamówienia (podpisania umowy). Ewentualne późniejsze podpisanie
umowy (rozpoczęcie świadczenia zamówienia) nie będzie miało znaczenia dla prawidłowości jej realizacji, pod
warunkiem wykonania zleconych usług zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ”.
zostaje zastąpiony zapisem:
„2. Wykonawca zobowiązany jest objąć ochroną ubezpieczeniową zestawy komputerowe w ilości 457 szt.
(sprzęt) przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy”.
B. W pkt. III.1 Ad. 2 pkt 2 (strona 5 SIWZ) zapis w brzmieniu:
„2. Wykonawca zobowiązany jest objąć ochroną ubezpieczeniową terminale abonenckie (anteny) do odbioru
Internetu w ilości 1500 szt. (sprzęt) przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia 04.11.2016 r.
UWAGA: Termin rozpoczęcia jest terminem zakładanym i pożądanym przez Zamawiającego, jednakże jest
uzależniony od faktycznej daty udzielenia zamówienia (podpisania umowy). Ewentualne późniejsze podpisanie
umowy (rozpoczęcie świadczenia zamówienia) nie będzie miało znaczenia dla prawidłowości jej realizacji, pod
warunkiem wykonania zleconych usług zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ”.
zostaje zastąpiony zapisem:
„2. Wykonawca zobowiązany jest objąć ochroną ubezpieczeniową terminale abonenckie (anteny) do odbioru
Internetu w ilości 1500 szt. (sprzęt) przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy”.
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C. W pkt. III.1 Ad. 3 pkt 3 (strona 8 SIWZ) zapis w brzmieniu:
„3. Wykonawca zobowiązany jest objąć ochroną ubezpieczeniową infrastrukturę wybudowanej sieci
bezprzewodowej przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia 04.11.2016 r.
UWAGA: Termin rozpoczęcia jest terminem zakładanym i pożądanym przez Zamawiającego, jednakże jest
uzależniony od faktycznej daty udzielenia zamówienia (podpisania umowy). Ewentualne późniejsze podpisanie
umowy (rozpoczęcie świadczenia zamówienia) nie będzie miało znaczenia dla prawidłowości jej realizacji, pod
warunkiem wykonania zleconych usług zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ”.
zostaje zastąpiony zapisem:
„3. Wykonawca zobowiązany jest objąć ochroną ubezpieczeniową infrastrukturę wybudowanej sieci
bezprzewodowej przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy”.

D. W pkt. III.1 Ad. 4 pkt 2 (strona 10 SIWZ) zapis w brzmieniu:
„2. Wykonawca zobowiązany jest objąć ochroną ubezpieczeniową poszczególne składniki majątku
Zamawiającego (specjalistyczne stanowiska komputerowe) przez okres od 27.06.2017r. od godz. 0:00 do dnia
upływu okresu ubezpieczenia składnika nr 1 (zestawów komputerowych w ilości 457 szt.), składnika nr 2
(terminali abonenckich /anten/ do odbioru Internetu w ilości 1500 szt.) oraz składnika nr 3 (infrastruktury
wybudowanej sieci bezprzewodowej)”.
zostaje zastąpiony zapisem:
„2. Wykonawca zobowiązany jest objąć ochroną ubezpieczeniową poszczególne składniki majątku
Zamawiającego (specjalistyczne stanowiska komputerowe) przez okres od 27.06.2017r. od godz. 0:00 do dnia
15.11.2018 r.”.
E. W pkt. VIII (strona 15 SIWZ) zapis w brzmieniu:
„VIII.

Termin wykonania zamówienia:

Część 1 zamówienia: data rozpoczęcia: 04.11.2016 r.
Część 2 zamówienia: okres w miesiącach: 24.
Uwaga – W przypadku części 1 zamówienia:
- rozpoczęcie świadczenia usługi powinno nastąpić począwszy od dnia 04.11.2016 r. przez okres 24 miesięcy
- wskazany termin rozpoczęcia jest terminem zakładanym i pożądanym przez Zamawiającego, jednakże jest
uzależniony od faktycznej daty udzielenia zamówienia (podpisania umowy). Ewentualne późniejsze podpisanie
umowy (rozpoczęcie świadczenia zamówienia) nie będzie miało znaczenia dla prawidłowości jej realizacji, pod
warunkiem wykonania zleconych usług zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
- dla elementu 4 ubezpieczenia, tj. specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
w ilości 43 specjalistycznych stanowisk komputerowych – okres ochrony ubezpieczeniowej będzie krótszy niż
24 miesiące, gdyż jego rozpoczęcie nastąpi od 27.06.2017 r. i będzie obowiązywać do dnia upływu okresu
ubezpieczenia składnika nr 1, 2 i 3”.
zostaje zastąpiony zapisem:
„VIII.
Termin wykonania zamówienia:
Część 1 zamówienia: okres w miesiącach: 24.
Część 2 zamówienia: okres w miesiącach: 24.
Uwaga – W przypadku części 1 zamówienia, dla elementu 4 ubezpieczenia, tj. specjalistycznego sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem w ilości 43 specjalistycznych stanowisk komputerowych – okres
ochrony ubezpieczeniowej będzie krótszy niż 24 miesiące, gdyż jego rozpoczęcie nastąpi od 27.06.2017 r.
i będzie obowiązywać do dnia 15.11.2018 r.”.
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F. W § 3 ust. 4 wzoru umowy dot. części 1 zamówienia (załącznika nr 1a do SIWZ) zapis w brzmieniu:
„4. Wykonawca zobowiązany jest objąć ochroną ubezpieczeniową składniki majątku Zamawiającego,
o których mowa w §2 ust. 2 pkt.3 (specjalistyczne stanowiska komputerowe), przez okres od 27.06.2017r. od
godz. 0:00 do dnia upływu okresu ubezpieczenia, o którym mowa w §3 ust. 1, 2 i 3”.
zostaje zastąpiony zapisem:
„4. Wykonawca zobowiązany jest objąć ochroną ubezpieczeniową składniki majątku Zamawiającego,
o których mowa w §2 ust. 2 pkt.4 (specjalistyczne stanowiska komputerowe), przez okres od 27.06.2017r. od
godz. 0:00 do dnia 15.11.2018 r.”.
G. W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza ofertowego.
Dotychczasowy formularz oferty otrzymuje nowe brzmienie:

Formularz oferty
............................................................
............................................................
............................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)
REGON ...................................................
NIP...........................................................
tel./fax ……………………..……………….
e-mail ………………………..…….…….....

Zamawiający: Gmina Miasta Radomia
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Radomiu
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom

Oferta dla 1 części zamówienia
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
1. Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. III SIWZ zgodnie
z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na warunkach przedstawionych we
wzorze umowy, za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:

Lp.

(1)
A.

Przedmiot zamówienia: ubezpieczenie n/w składników
majątku Zamawiającego nabytych
w ramach projektu „Bezpłatny Internet dla
mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym”

Cena w zł za ubezpieczenie poszczególnych
składników majątku Zamawiającego nabytych
w ramach projektu „Bezpłatny Internet dla
mieszkańców Radomia zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym”

(2)

(3)

zestawy komputerowe w ilości 457 szt.
…………………….
B.

terminale abonenckie (anteny) do odbioru Internetu
w ilości 1500 szt.

…………………….
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C.

infrastruktura wybudowanej sieci bezprzewodowej

D.

specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz
z oprogramowaniem w ilości 43 specjalistycznych
stanowisk komputerowych

…………………….

RAZEM (ŁĄCZNA CENA ZA UBEZPIECZENIE
SKŁADNIKÓW A-D)

……………………. *)

…………………….

E.

F.

WARTOŚĆ SŁOWNIE (ŁĄCZNA CENA ZA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW A-D):
…..……………………………………………………...……….........................................................................................
…..........................................................................................................................................................................zł *)

*) Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie czynności
opisanych w pkt III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem
akcyzowym, z uwzględnieniem pkt XVIII. 18 SIWZ.
UWAGA!!! W sytuacji opisanej w pkt XVIII.18 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać wartość przedmiotu
zamówienia bez kwoty podatku, którego obowiązek zapłaty leży po stronie Zamawiającego i jednocześnie
zobowiązany jest złożyć w tym zakresie stosowną informację.

2. Oświadczam (-y), że:
 wprowadzam(-y) **)/ nie wprowadzam(-y) do oferty **) podlimit na kradzież zwykłą – 5 000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia
 wprowadzam(-y) **) / nie wprowadzam(-y) do oferty **) podlimit na mechaniczne uszkodzenie matrycy
ekranu komputera - 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
 akceptuję(-my)**)/ nie akceptuję (-my) **) wprowadzenie do oferty klauzuli dodatkowej
**)

zaznaczyć właściwą opcję. Konieczność zaznaczenia jednej z opcji jest wymogiem bezwzględnym.

3.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
UWAGA! Dla elementu 4 ubezpieczenia, tj. specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem w ilości 43 specjalistycznych stanowisk komputerowych – okres ochrony
ubezpieczeniowej będzie krótszy niż 24 miesiące, gdyż jego rozpoczęcie nastąpi od 27.06.2017 r. i będzie
obowiązywać do dnia 15.11.2018 r.

4.

Uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

5.

Oświadczam (-y), że minimum 1 osoba wykonująca czynności w zakresie realizacji zamówienia (czynności
dotyczące przyjęcia zgłoszenia szkody/szkód), będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

6.

Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym
przez zamawiającego.

7.

Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że nie później niż w terminie składania ofert mogę/możemy
zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz.
2164 z późn. zm.) zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim wykazaniu
przeze mnie/nas, nie później jednak niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informację stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.

Data

...........................................
…………................................................................

(Podpis i pieczęć wykonawcy/
osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)
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W związku z wprowadzonymi zmianami, co jest zgodne z brzmieniem art. 38 ust. 4 ustawy Pzp,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 26.10.2016 r., godz. 10:00.
Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2016 r. o godz. 10:30.
UWAGA!!!!
Zmiana terminu składania ofert dotyczy pierwszej i drugiej części zamówienia.

W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:
w pkt. XIX ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu
ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia
21.10.2016r. do godz. 10:00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać
oznaczenia:
"Oferta na usługę ubezpieczenia składników majątku Zamawiającego nabytych w ramach
projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”
oraz od odpowiedzialności cywilnej dla infrastruktury projektu”,
znak BZP.271.1.891.2016.PF” oraz „Nie otwierać przed 21.10.2016r. godz. 10:30”
zostaje zastąpiony zapisem:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana
Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 26.10.2016r. do
godz. 10:00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać
oznaczenia:
"Oferta na usługę ubezpieczenia składników majątku Zamawiającego nabytych w ramach
projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”
oraz od odpowiedzialności cywilnej dla infrastruktury projektu”,
znak BZP.271.1.891.2016.PF” oraz „Nie otwierać przed 26.10.2016r. godz. 10:30”
w pkt. XX ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:
1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 21.10.2016 r. o godz. 10:30.
Zostaje zastąpiony zapisem:
1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 26.10.2016 r. o godz. 10:30.
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Aneta Ćwiklińska
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych
ul. Żeromskiego 53 (p. 189), 26-600 Radom, tel. +48 362 08 76, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl

Strona 6 z 6

