Częstochowa, dnia 14.04.2022 r.

WT.2370.1.6.2022

do Wykonawców zainteresowanych
postępowaniem WT.2370.1.6.2022

Dotyczy:
postępowania którego wartość nie przekracza 130.000 złotych netto nr WT.2370.1.6.2022
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 12 kwietnia 2022 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 pytanie

1.

1. Prosimy o zgodę na doprecyzowanie zapisu:
Z: Zwroty składek za niewykorzystany okres
ubezpieczenia odbywały się będą bez potrącenia
kosztów manipulacyjnych. Rozliczenie składki
będzie następować proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, który
liczy się w dniach poczynając od dnia
następnego po wygaśnięciu odpowiedzialności.
Na: Zwroty składek za niewykorzystany okres
ubezpieczenia odbywały się będą bez potrącenia
kosztów manipulacyjnych. Rozliczenie składki
będzie następować proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, który
liczy się w dniach poczynając od dnia
następnego po wygaśnięciu odpowiedzialności.
Powyższe nie dotyczy składki za ubezpieczenie
Assistance

Zamawiająca wyraża zgodę na dokonywanie
zwrotów składek za niewykorzystany okres
ubezpieczenia bez uwzględniania składki za
ubezpieczenie Assistance.

2.

2. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych
zmian:
Wykonawca zagwarantuje Ubezpieczonemu
niezmienność stawek w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia. Dotyczy to pojazdów do
wartości 800.000PLN. W przypadku pojazdów o
wyższej wartości Ubezpieczyciel zastrzega
prawo
do
ustalenia
indywidualnej
stawki/składki.

Zamawiająca nie przewiduje zakupu pojazdów,
które miałyby być objęte ubezpieczeniem.

3.

Prosimy o potwierdzenie, że limity określone w
klauzuli kosztów dodatkowych zgodnie z art. 826
KC będą wypłacone wyłącznie w przypadku
zajścia wypadku ubezpieczonego.

Zamawiająca wyjaśnia dodatkowo, że intencją
zapisu klauzuli KOSZTÓW
DODATKOWYCH ( zał. nr 4) jest wyłącznie
zabezpieczenie się przed

uzasadnionymi kosztami pokrytymi w celu
optymalnego zabezpieczenia
ubezpieczonego mienia"___*przed szkodą w
przypadku bezpośredniego
zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego
zakresem ubezpieczenia". *

Powyższa informacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający
ofertę winien powyższą zmianę uwzględnić podczas sporządzania oferty.

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 21.04.2022r do godz. 14.30
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
Ul. Sabinowska 62/64
42-200 Częstochowa
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