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                                                                               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  Odpowiedź na pytanie  

1 Akceptację wyłączenia 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
za szkody polegające na zapadaniu 
lub osuwaniu się ziemi w wyniku 
działalności człowieka w 
ubezpieczeniu mienia od wszystkich 
ryzyk.   

Zamawiająca akceptuje  wyłączenie  
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody 
polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi 
w wyniku działalności człowieka w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk. (dot. OPZ Część I 
pkt.2.2.2) 
 

2 Dodanie ppkt  4.9.5. w Części II 
zamówienia o treści : 
,,Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
za szkody wynikające z przeniesienia 
chorób zakaźnych jest ograniczona 
do kwoty: 100 000,00 PLN na jeden i 
wszystkie wypadki. Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód 
wyrządzonych z winy umyślnej bądź 
rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczonego oraz szkód 
spowodowanych przez wirus HIV lub 
priony.” 

Zamawiająca dodaje ppkt  4.9.5 W Części II o 
treści : 
,,Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody 
wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych jest 
ograniczona do kwoty: 100 000,00 PLN na jeden i 
wszystkie wypadki. Ochrona ubezpieczeniowa nie 
obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej 
bądź rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego oraz 
szkód spowodowanych przez wirus HIV lub 
priony.” 

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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