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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/29/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługę ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku – ubezpieczenie pojazdów. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  - dot. zał. nr 2 do SIWZ pakiet II pkt 2AC 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zapisów SIWZ zdania: 

„Wypłata szkody całkowitej nie powoduje rozwiązania czy też wygaśnięcia umowy ubezpieczenia” lub 

zastąpienie słowa „całkowitej” słowem „częściowej” 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z SIWZ zapis „ Wypłata szkody całkowitej nie powoduje rozwiązania czy 

też wygaśnięcia umowy ubezpieczenia” . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

* Pytanie nr 2  - dot. zał. nr 2 do SIWZ pakiet II pkt 2AC 

„Przyjmuje się ze zgłoszona do ubezpieczenia wartość pojazdu stanowi rynkową i nie ulega zmianie w całym 

okresie ubezpieczenia” lub zmianę zapisu poprzez dołożenie treści: dotyczy samochodów osobowych, osobowo 

– ciężarowych, ciężarowych z nadwoziem osobowym. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 3  - dot. zał. nr 2 do SIWZ pakiet II pkt 4 Assistance 

W załączniku nr 2 do SIWZ SPZOZ/SAN/ZP/29/2013 w tabeli dotyczącej okresu ubezpieczenia Assistance nie 

podano pojazdów których ubezpieczenie dotyczy. Proszę o wskazanie pojazdów. 

Odpowiedź: Z zakresu ubezpieczenia wykreśla się punkt 4 assitance. 

 Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Jednocześnie uszczegóławia się zapisy SIWZ dotyczące płatności składki, w szczegółowych warunkach 

zamówienia zmienia się zapis  

z : 

Polisy komunikacyjne zostaną wystawione od razu na wszystkie pojazdy 

z uwzględnieniem terminów płatności składek dostosowanych do okresów ekspiracji polis tj. pierwsza rata 

składki będzie płatna 21 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 

poszczególnych pojazdów. 

na:    

Polisy komunikacyjne zostaną wystawione od razu na wszystkie pojazdy 

z uwzględnieniem terminów płatności składek dostosowanych do okresów ekspiracji polis tj. pierwsza rata 

składki będzie płatna 14 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 

poszczególnych pojazdów. 

 

UWAGA!!! 

 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ      na zaoferowany 

przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 

cenowym przedmiotu zamówienia. 

http://www.zozsanok.pl/

