
WT.2370.1.13.2020                                                                           Częstochowa, dnia  21.04.2020roku 

 

 

 

                                                                               do Wykonawców zainteresowanych 
                                                                               postępowaniem WT.2370.1.13.2020 

 

Dotyczy:      postępowania którego wartość nie przekracza 30.000 euro nr WT.2370.1.13.2020 na 

 
 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  Centralnej   
  Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  w  Częstochowie– zadanie I 

- Ubezpieczenie floty pojazdów Centralnej  Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie- zadanie II 
- Obowiązkowe ubezpieczenie operatorów bezzałogowych statków powietrznych Centralnej   
  Szkoły Państwowej Straży Pożarne–zadanie III 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 17 kwietnia 2020 roku do Zamawiającej wpłynęły  wnioski o 

zmianę zapisów dotyczących przedmiotu zamówienia w zakresie niniejszego postępowania. 

Poniżej podaję treść wniosku wraz z udzieloną odpowiedzią:   

 

Lp Treść pytania Odpowiedź na wniosek 

1 

Prosimy o zgodę na przesłanie 

wymaganego w postępowaniu 

pełnomocnictwa drogą mailową z 

elektronicznym podpisem 

certyfikowanym 

Zamawiająca dopuszcza możliwość złożenia 

pełnomocnictwa drogą mailową, 

pełnomocnictwo musi być opatrzne 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Przedmiotowe pełnomocnictwo winno być 

złożone do terminie składania ofert tj. do dnia 

27.04.2020r do godz. 9:30 na adres 

cspspcz@cspsp.pl 

2 

W odniesieniu do poniższych zapisów 

prosimy o ich zmianę; 

Z:  

a. Okres ubezpieczenia pojazdów 

nowo nabywanych i zgłaszanych 

do ubezpieczenia rozpoczyna się z 

dniem zgłoszenia a kończy się w 

dniu 8.05.2020r. 

b. W związku z zapisem w pkt. a 

składka za ubezpieczenia AC, 

NNW i Assistance dla pojazdów 

nowo nabytych zostanie naliczana 

pro rata za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej  

Na:  

a. Okres ubezpieczenia pojazdów 

nowo nabywanych i zgłaszanych 

do ubezpieczenia rozpoczyna się z 

dniem zgłoszenia a kończy się w 

dniu 8.05.2020r. 

b. W związku z zapisem w pkt a 

składka za ubezpieczenia AC, 

NNW i Assistance dla pojazdów 

nowo nabytych zostanie naliczana 

pro rata za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej  

Składka za ubezpieczenie Assistance jest 

składka ryczałtową, pobierana będzie w 

pełnej wysokości niezależnie od okresu 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu 

„Warunki zgłoszenia pojazdu do 

ubezpieczenia pkt.  2.3” zgodnie z poniższym:  

 

 

„W związku z zapisem w pkt 2.2 składka za 

ubezpieczenia AC, NNW  dla pojazdów nowo 

nabytych zostanie naliczana pro rata za każdy 

dzień ochrony ubezpieczeniowej.” 

 



ubezpieczenia (chodzi o okres poniżej 12 

miesięcy. 

 

 

3 

Prosimy o modyfikację załącznika nr 2-

formularz ofertowy dot. zadania II 

(ubezpieczenie floty pojazdów) poprzez 

dodanie jn: 

„Wykonawca oświadcza, że w 

ubezpieczeniu AC zastosował następującą 

składkę/składki: 

 
Było: a) samochody 

osobowe………………...% 

 

Jest: a) samochody 

osobowe………………...% 

        b) samochody ciężarowe 

………………% 

 

Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji 

załącznika druku formularza ofertowego do 

Zadania II. Pojazdy zgłaszane do ubezpieczenia 

są samochodami osobowymi zgodnie z  

dowodami rejestracyjnymi. W przypadku gdy 

Wykonawca stosuje różne stawki 

ubezpieczeniowe w ryzyku AC dla  pojazdów 

osobowych, prosimy o dodatkowe wskazanie w 

ofercie numerów rejestracyjnych tych pojazdów 

w przypadku których zastosowano inną stawkę 

oraz o podanie jej wysokości. 

 

 

4 

Prosimy o zmianę poniższych zapisów 

Z: Okres ubezpieczenia pojazdów nowo 

nabywanych i zgłaszanych do 

ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem 

zgłoszenia a kończy się w dniu 8.05.2020r. 

 

Na: Okres ubezpieczenia pojazdów nowo 

nabywanych i zgłaszanych do 

ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem 

zgłoszenia a kończy się w dniu 8.05.2021r. 

 

Zamawiający koryguje błąd w Część III 

Ubezpieczenie floty pkt.1.7 związany z datą 

ochrony i przyjmuje zapis :  

 

„Okres ubezpieczenia pojazdów nowo 

nabywanych i zgłaszanych do ubezpieczenia 

rozpoczyna się z dniem zgłoszenia a kończy się 

w dniu  8.05.2021r.” 

 

 

5 

Zwracam się z prośbą o podanie 

oczekiwanej sumy ubezpieczenia wartości 

pieniężnych w Części I zamówienia - 

ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, 

 

Zamawiający niniejszym rezygnuje z 

ubezpieczenia wartości pieniężnych zarówno w 

zakresie od wszystkich ryzyk oraz w zakresie 

kradzieży z włamaniem i rabunku (również w 

transporcie). Prosimy o nie uwzględnianie tej 

kategorii mienia. 

 

W związku z powyższym wykreśla się zapisy z 

Opisu przedmiotu zamówienia „Część I 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk” 

zgodnie z poniższym: 

 

pkt 1.1 –    „wartości pieniężne i” 

pkt 2.5 - „(z wyłączeniem wartości pieniężnych)” 

6.4 - „Dla wartości pieniężnych - na pierwsze 

ryzyko;” 

8.4. „dla szkód w gotówce - według wartości 

nominalnej” 

9.1.tabela  „Wartości pieniężne w kasie, 

Wartości pieniężne od rabunku w 

Transporcie” 

9.2.4 „Rabunek wartości pieniężnych w 

transporcie” 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o dodanie do pkt. 3.2 

w Części I zamówienia - ubezpieczeniu 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie  zapisu 

w pkt 3.2 w Części I zgodnie z poniższym: 

 



 

 

6 

mienia od wszystkich ryzyk następującego 

zapisu: 

 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są 

szkody powstałe w związku lub na skutek: 

a) prac ziemnych, 

b) prac, których realizacja wiąże się 

z naruszeniem konstrukcji nośnej 

budynku/budowli lub konstrukcji 

dachu. 

„ Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są 

szkody powstałe w związku lub na skutek: 

a)prac ziemnych, 

b)prac, których realizacja wiąże się z 

naruszeniem konstrukcji nośnej 

budynku/budowli lub konstrukcji dachu.”  

 

 

 

 

 

 

7 

Zwracam się z prośbą o dodanie po 

słowach: „zakres terytorialny obejmuje 

cały świat” w pkt. 1.10.2 Części II 

zamówienia – ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej słów: 

 

„z wyjątkiem wypadków zaistniałych 

na terytorium Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej, Kanady lub ich 

posiadłości” 

 

Zamawiający modyfikuje  zapis –  
 Części II – ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w pkt. 1.10.2 zgodnie z poniższym: 

 

 „W odniesieniu do szkód w wyniku wypadków 

ubezpieczeniowych powstałych w związku ze 

służbowymi podróżami pracowników zakres 

terytorialny obejmuje cały świat z wyjątkiem 

wypadków zaistniałych na terytorium Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady lub 

ich posiadłości.” 
 

 

 

 

  

 Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca 

składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem 

odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią zaproszenia do składania ofert).  

 

 W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów opz, termin składania ofert  

ulega zmianie.  

 
Obowiązujący terminy to: 

 
Termin składania ofert: 27.04.2020 r. godz. 09:30 

 

 

KOMENDANT 

Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej 

w Częstochowie 

/-/ 

mł. bryg. mgr Piotr Placek 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 

Ul. Sabinowska 62/64 

42-200 Częstochowa 

 

 

 


