„Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”
BZP.271.1.331.2015.AĆ
Radom, dnia 03.04.2015r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia stanowisk specjalistycznych
w ramach projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym”, ogłoszonego w dniu 31.03.2015r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu,
na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie:
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 45245 - 2015).

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone
w związku z przysłanym przez jednego z Wykonawców zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):
Pytanie 1: Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy na usługę ubezpieczenia stanowisk
specjalistycznych paragrafu nr 5 pkt 1-4 dotyczącego kary umownej. Brak wykreślenia wyżej
wymienionego zapisu skutkować będzie odstąpieniem od składania oferty
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany jest udzielić wyjaśnień
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe „pytanie” Wykonawcy nie jest prośbą
o wyjaśnienie treści SIWZ, a próbą zmiany jej zapisów, na co Zmawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2 Posimy o przesunięcie terminu składania ofert na 13.04.2015r godz. 11.30.
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności przesunięcia terminu składania ofert.
Pytanie 3: Prosimy o podanie informacji nt. wypłaconych odszkodowań oraz rezerw w roku
2014/2015. (poprzedni okres ubezpieczenia)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w okresie poprzedniego ubezpieczenia tj. od dnia 30 kwietnia
2014 roku do 03 kwietnia 2015r. nie były wypłacone żadne odszkodowania.
Pytanie 4 Prosimy o usunięcie paragrafu 5 pkt.1,2,3,4 ze wzoru umowy - mówiącego o karach
umownych
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany jest udzielić wyjaśnień
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Powyższe „pytanie” Wykonawcy nie jest prośbą
o wyjaśnienie treści SIWZ, a próbą zmiany jej zapisów, na co Zmawiający nie wyraża zgody.
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Artur Ślarzyński
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
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