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Radom, dn. 03.02.2017r. 
BZP.271.1.45.2017.EF 

    Wszyscy Wykonawcy 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usług ę ubezpieczenia odpowiedzialno ści Cywilnej  
i składników maj ątkowych Gminy Miasta Radomia oraz składników maj ątkowych Urz ędu Miejskiego 
w Radomiu na okres 1 roku oraz ubezpieczenie budynk ów od ognia i innych zdarze ń losowych  
w zakresie podstawowym oraz odpowiedzialno ści cywilnej z tyt. posiadanego mienia na okres  
1 roku, ogłoszonego w dniu 31.01.2017r. 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: 17494 - 2017). 

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 odpowiedź, jaka została udzielona  
w związku z przesłanym przez Wykonawcę zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

 
PYTANIE NR 1: 

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający informuje, iż zezwala na zmianę zapisu, w Części pierwszej zamówienia, Dział II, Ustęp 2 
(Zakres ubezpieczenia), pkt 13 w następujący sposób: 
13) powódź – zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się wód gruntowych, obfitych 
opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych 
będące następstwem wymienionych zjawisk – limit odpowiedzialności 10 000 000zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 

 
W związku z udzieloną odpowiedzią 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: 
W Części pierwszej zamówienia w Dziale II, ust. 2, pkt. 1 3.  SIWZ zapis w brzmieniu: 

13) powódź - zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się poziomu wód gruntowych, 
obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu oraz wystąpienie wody z systemów 
kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk; 
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zostaje zast ąpiony zapisem: 
 
13) powódź - zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się poziomu wód gruntowych, 
obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu oraz wystąpienie wody z systemów 
kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk – limit odpowiedzialności 10 000 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia; 
 

W związku z wprowadzonymi zmianami, co jest zgodne z brzmieniem art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, 
Zamawiający przedłu ża termin składania ofert , ustalając go na dzień: 10.02.2017r., godz. 10:00 . 
Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2017r. o godz. 10:30.  
 

W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: 

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  
08.02.2017r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia:  
"  Oferta na usług ę ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej i składników maj ątkowych Gminy 
Miasta Radomia oraz składników maj ątkowych Urz ędu Miejskiego w Radomiu na okres 1 roku 
oraz ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarz eń losowych w zakresie podstawowym 

oraz odpowiedzialno ści cywilnej z tyt. posiadanego mienia na okres 1 ro ku.”, 
znak BZP.271.1.45.2017.EF” oraz „Nie otwiera ć przed 08.02.2017r. godz. 10:30” 

 
zostaje zast ąpiony 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  
10.02.2017r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia:  
" Oferta na usług ę ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej i składników maj ątkowych Gminy 
Miasta Radomia oraz składników maj ątkowych Urz ędu Miejskiego w Radomiu na okres 1 roku 
oraz ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarz eń losowych w zakresie podstawowym 

oraz odpowiedzialno ści cywilnej z tyt. posiadanego mienia na okres 1 ro ku.”, 
znak BZP.271.1.45.2017.EF” oraz „Nie otwiera ć przed 10.02.2017r. 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 08.02.2017r.  
o godz. 10:30.  

Zostaje zast ąpiony 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 10.02.2017r.  
o godz. 10:30.  

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

UWAGA!!! Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofe rt dotyczy obydwu cz ęści zamówienia. 
Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Aneta Ćwiklińska 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 


