WT.2370.1.7.2021

Częstochowa, dnia 16.04.2021 r.

do Wykonawców zainteresowanych
postępowaniem WT.2370.1.7.2021

Dotyczy:
postępowania którego wartość nie przekracza 130.000 złotych netto nr WT.2370.1.7.2021
pn: ,, - 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 pilota bezzałogowych statków powietrznych Centralnej
Szkoły Państwowej Straży Pożarne–zadanie III

Niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 15 kwietnia 2021 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

1

Prosimy o zgodę na przesłanie
wymaganego w postępowaniu
pełnomocnictwa drogą mailową z
elektronicznym podpisem
certyfikowanym.

2

Odpowiedź na pytanie

Zamawiająca dopuszcza możliwość złożenia
oryginału pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej lub elektroniczną kopię
dokumentu opatrzoną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza lub
elektroniczną kopię potwierdzoną za zgodność
przez mocodawcę.
Przedmiotowe pełnomocnictwo winno być
złożone do terminie składania ofert tj. do dnia
23.04.2021r. na adres cspspcz@cspsp.pl
W odniesieniu do poniższych Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu
zapisów prosimy o ich zmianę;
„Warunki zgłoszenia pojazdu do
Z:
ubezpieczenia pkt. 2.3” zgodnie z poniższym:
a. Okres ubezpieczenia
pojazdów nowo
nabywanych i zgłaszanych „W związku z zapisem w pkt 2.2 składka za
do ubezpieczenia
ubezpieczenia AC, NNW dla pojazdów nowo
rozpoczyna się z dniem
nabytych zostanie naliczana pro rata za każdy
zgłoszenia a kończy się w dzień ochrony ubezpieczeniowej.”
dniu 8.05.2022r.
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
Dokument
podpisany przez
pojazdów nowo
Paweł Borówka
Data: 2021.04.20
nabywanych i zgłaszanych
12:40:55 CEST

do ubezpieczenia
rozpoczyna się z dniem
zgłoszenia a kończy się w
dniu 8.05.2022r.
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 ubezpieczenia (chodzi o
okres poniżej 12 miesięcy).

3

Prosimy o informację czy w Na chwilę obecną Zamawiająca nie przewiduje
ramach
okresu
przyszłego zakupu pojazdów które miały być objęte
planowany jest zakup kolejnych ubezpieczeniem.
pojazdów, jeśli tak proszę o
określenie
ich
rodzajów
i
szacunkowej
jednostkowej
wartości pojazdu.

4

Prosimy o zgodę na zmianę
terminu składania ofert
Z: 20.04.2021 godz. 9.30
Na: 22.04.2021 godz. 13.00.

Obowiązujący termin składania ofert to:
23.04.2021 r. godz. 09:30

Powyższa informacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający
ofertę winien powyższą zmianę uwzględnić podczas sporządzania oferty.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami, termin składania ofert nie ulega zmianie.
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