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treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści
SIWZ (zapytania z dnia 29.10.2020r.)

Informacja

o

Postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „UBEZPIECZENIE MIENIA I

Dotyczy:

ODPOWIEDZIALNOSCI ZAMAWIAJĄCEGO".

Gmina Dubeninki na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie
publiczne jw. wpłynęło zapytanie od jednego z wykonawców, którego treść przedstawiamy poniżej wraz z

wyjaśnieniami zamawiającego.

i

możliwość wprowadzenie zmiany w zapisie "powstałe w napowietrznych liniach przesyłowych
innych),
dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych
liniach transmisyjnych
dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież wszelkiego rodzaju
sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, jeżeli mienie to
znajduje się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonych budynków budowli
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"

"powstałe w napowietrznych liniach przesyłowych
dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych,
światłowodowych
telefonicznych, telegraficznych,
innych), liniach transmisyjnych
dystrybucyjnych z
wież
może
być
kabli,
przewodów,
słupów,
który
włączeniem
wszelkiego rodzaju sprzęt,
połączony z tymi
instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, jeżeli mienie to znajduje się w odległości większej niż
700 m od ubezpieczonych budynków budowli "
ODP: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany w zapisie.
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2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użytkowania dronów. Jeżeli

Zamawiający użytkuje taki sprzęt to:
a) czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe
ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
b) czy operatorzy posiadają Świadectwa kwalifikacjj zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
c) doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
d) czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy
Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków
wymagań
dotyczących używania tych statków,
e) czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów,
f) masa startowa drona,
g) czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:
> w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,
> poza zasięgiem wzroku (BLOVS).
ODP: Zamawiający potwierdza powyższe iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użytkowania
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dronów.

Pozostałe warunki wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe wyjaśnienia zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.
i

i

Z

R,

WÓJT GMINY""—
P

0

Z

Ryszard Zieliński

