Częstochowa, dnia 26.04.2017 roku
WT.2370.1.12.2017

DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
dotyczy: wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wartości poniżej
30 000 EUR nr WT.2370.1.12.2017, pn. ,,Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty
pojazdów”
Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 25.04.2017 roku wpłynęły zapytania w sprawie
nr WT.2370.1.12.2017. ,,Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów”
Poniżej podaję treść zapytania wraz z udzieloną na niego odpowiedzią:
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Treść zapytania
Zadanie II zmówienia
Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu lub o
wprowadzenie zapisu, że dotyczy wyłącznie
pojazdów do 8 roku eksploatacji:„2.3.6. Nie stosuje
się pomniejszenia sumy ubezpieczenia o
wypłacone odszkodowanie (zniesienie konsumpcji
sumy ubezpieczenia).”
Czy Zamawiający dopuszcza w ryzyku odpłatnego
ubezpieczenia Assistance przyjmowanie wyłączenie
pojazdów nie starszy niż 15 lat, wg następującego
katalogu:
a) samochody osobowe;
b) samochody kempingowe o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony;
c) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
tony (za mikrobusy uznaje się pojazdy osobowe, w
których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 9 lub
więcej);
d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony;
e) inne pojazdy wykonane przez adaptację
samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane w
karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu
VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach
nieuregulowanych i nie wyłączonym w SIWZ będą
miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki
ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień
składania oferty i obowiązujące
Prosimy o potwierdzenie, że wskazana liczba miejsc
odnosi się wyłączenie do miejsc siedzących
Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny
ubezpieczenia AC obejmuje szkody powstałe w
wyniku
zdarzeń
mających
miejsce
na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na
terytorium
państw
należących
do
Unii
Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi,
Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii,
Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako,
Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino,
Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska),
Ukrainy,
Watykanu,
z
zastrzeżeniem
ubezpieczenia nie są objęte szkody, będące
następstwem kradzieży, która miała miejsce na
terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy lub
Mołdawii.

Odpowiedź Zamawiającej
Zamawiajacy nie wyraża zgody na wykreślenie i
zmianę zapisu w pkt. 2.3.6.

Daty produkcji pojazdów wymienionych w zał.
„wykaz pojazdów” nie są starsze niż 15 lat

Zamawiający
potwierdza,
że
w
kwestiach
nieuregulowanych i nie wyłączonych w dokumentach
dotyczących zamówienia będą miały zastosowanie
warunki ubezpieczeń aktualne na dzień składania
ofert.
Zamawiający potwierdza, że wskazana liczba miejsc
odnosi się wyłącznie do miejsc siedzących
wymienionych w zał. „wykaz pojazdów”.
Zamawiający potwierdza zakres terytorialny
ubezpieczenia AC wskazany w zapytaniu nr 5.

6.

Proszę o usunięcie z pkt. 2.2. ppkt.b zapisu:
zetknięcia ze zwierzętami lub przedmiotem
pochodzącym z wewnątrz pojazdu

Zamawiający nie zgadza się na zmiany zapisu
pkt.2.2.ppkt.b

7.

Proszę o usunięcie z pkt. 2.3. ppkt. 2.3.1.

Zamawiający nie zgadza się na usunięcie
pkt.2.3.ppkt. 2.3.1.

8.

Proszę o odstąpienie od pkt. 3.4.

Zamawiający nie odstępuje od pkt. 3.4.

9.

Proszę o zmianę zapisu pkt.4.1. ,,Organizacja i
pokrycie kosztów pomocy technicznej udzielonej
osobom podróżującym pojazdem wskutek:
uszkodzenia pojazdu, kradzieży części
składowych, dewastacji, awarii technicznej
pojazdu. Dotyczy wyłącznie pojazdów objętych
ubezpieczeniem Auto Casco o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony, na zapis
Assistance zgodny z OWU Wykonawcy.

Zamawiający nie przewiduje zmiany w pkt.4.1.

10.

Proszę o usunięcie z pkt. 1.7 zapisu:,, a kończy
się w dniu 8.05.2018r.’’

Zamawiający utrzymuje zapis z pkt.1.7. „a
kończy się w dniu 8.05.2018r”

11.

Proszę o usunięcie pkt. 2.3.

Zamawiający nie zgadza się na usunięcie
pkt.2.3.

12.

Proszę o podanie ładowności dla pojazdów o nr
rej. : SC41855, SC1660J.

Ładowność pojazdów wynosi:
-Pojazd nr rej. SC41855: brak (pojazd
osobowy)
-Pojazd nr rej. SC16601: brak (pojazd
osobowy)

Otrzymują:
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;
- a/a.
Miejsce publikacji:
- strona internetowa www.cspsp.pl;

