Jelenia Góra, dnia 14.06.2019 r.
BZP.272.1.7.2019
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:
„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO”
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn.
zm.), Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedzi na zapytania wykonawców
w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
L.p.

Treść wniosku

Wyjaśnienie

Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Jeleniogórskiego
Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 2.3. Ubezpieczenie od
Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i wykreśla
uszkodzenia i utraty auto casco
wnioskowany zapis.
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty transportu
uszkodzonego pojazdu (usunięcie z miejsca wypadku,
załadunek i rozładunek z/na pojazd specjalistyczny służący
do holowania, holowanie) z miejsca wypadku do siedziby
ubezpieczonego lub siedziby osoby uprawnionej przez
ubezpieczonego do korzystania z pojazdu lub do dowolnie
wybranego warsztatu lub parkingu, przy czym dopuszczalne
jest holowanie dwuetapowe – limit odpowiedzialności
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wynosi 10% sumy ubezpieczenia.
W przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia lub szkody
całkowitej limit odpowiedzialności za usługę holowania
wynosi 5 000,00 zł w odniesieniu do wszystkich pojazdów
łącznie.
Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu:
W przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia lub szkody
całkowitej limit odpowiedzialności za usługę holowania
wynosi 5 000,00 zł w odniesieniu do wszystkich pojazdów
łącznie.
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Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt 6. Klauzule dodatkowe i
inne postanowienia szczególne fakultatywne:
Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego
pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie
przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania
odszkodowania.
Prosimy o zmianę zapisu na:
Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego
pojazdu w takim zakresie, że koszt jego naprawy nie
przekracza 70% jego wartości rynkowej na dzień ustalania
odszkodowania.

Zamawiający nie zmienia treści klauzuli na wnioskowany zapis. Klauzula
ma charakter fakultatywny.

Zamawiający informuje, że otrzymane wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie wyjaśnienia stają się integralną
częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że niezwłocznie wprowadzi zmiany w treści SIWZ – w celu dostosowania zapisów tego
dokumentu do udzielonych wyjaśnień.
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