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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  postępowania  nr  SPZOZ/PN/19/2015  prowadzonego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na usługę ubezpieczenia – ubezpieczenie pojazdów dla SPZOZ Sanok.

DOTYCZY  SIWZ

Pytanie 1
Prosimy  o wyłączenie z warunków obligatoryjnych AC zapisu: „przyjmuje się, że zgłoszona 
do ubezpieczenia  wartość pojazdu stanowi wartość rynkową i nie ulega zmianie  w całym 
okresie ubezpieczenia”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2
Prosimy o zmianę terminu oględzin uszkodzonego pojazdu z 3 dni na 2 dni robocze lub 3 dni 
robocze.
Odpowiedź:   Z  amawiający wyraża zgodę na zmianę terminu oględzin uszkodzonego pojazdu z  
3 dni na 2 dni robocze. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 3
Prosimy o przedstawienie wykazu wyposażenia medycznego pojazdu Mercedes Sprinter nr 
rej. RSA 15212 
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem

Pytanie 4
Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  ubezpieczenie  wyposażenia  medycznego  (nie  ujętego  w 
wartości  pojazdów)  w  ramach  ubezpieczenia  mienia  od  wszystkich  ryzyk  (wyposażenie 
nieelektroniczne)  i  w  ramach  sprzętu  elektronicznego  od  wszystkich  ryzyk  (wyposażenie 
elektroniczne)  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5
Prosimy  o  zastąpienie  treści  klauzuli  współdziałania  przy  zbyciu  pojazdu  po  szkodzie 
całkowitej następują treścią:
W  przypadku  szkód  całkowitych,  w  wyniku  których  wystąpią  pozostałości  po  szkodzie, 
należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek 
Ubezpieczającego  Ubezpieczyciel  udzieli  pomocy  w  sprzedaży  pozostałości  i  uwzględni 
osiągniętą  faktycznie  cenę  ze  sprzedaży  pozostałości  w  ostatecznej  wysokości 
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odszkodowania.  W  przypadku  odmowy  przez  Ubezpieczyciela  udzielenia  pomocy  bądź 
udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej 
będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie 
kupna  –  sprzedaży.  Ubezpieczający/Ubezpieczony  przy  współudziale  Ubezpieczyciela  lub 
bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży 
pozostałości,  jednakże  w  czasie  nie  dłuższym  niż  2  miesiące  od  daty  zamieszczenia 
pierwszego  ogłoszenia  o  sprzedaży.  Po  upływie  tego  terminu  ma  prawo  niezwłocznej 
sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Z poważaniem

SPZOZ/SAN/ZP/105/2015 Strona 2 z 2


