WT.2370.1.6.2022

Częstochowa, dnia 07.04.2022 r.

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 07 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.

Prosimy o wykreślenie klauzuli
reprezentantów z katalogu klauzul
obligatoryjnych dla ubezpieczenia OC
Prosimy o potwierdzenie, że
ubezpieczenie OC dotyczy wyłącznie
działalności Szkoły wg PKD 85.41.A
SZKOŁY POLICEALNE,
85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
W przypadku potwierdzenia powyższego
prosimy o wykreślenie lub wyjaśnienie
zapisu z Załącznika nr 1 – OC
Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie
technik pożarnictwa oraz szkolenie
uzupełniające strażaka jednostki
ochrony przeciwpożarowej oraz
wykonuje zadania ratownicze.
Prosimy o podanie budżetu Szkoły za
2021r

Zamawiająca nie wyraża zgody na wykreślenie
wskazanej klauzuli.

Prosimy o potwierdzenie (uzupełnienie
opisu w załączniku 1a w stosunku do
wszystkich obiektów), że mienie
zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z
SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone
w sposób przewidziany obowiązującymi
przepisami aktów prawnych w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, w
szczególności:
• ustawą o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn.
zm.)

Zamawiająca potwierdza iż mienie zgłoszone do
ubezpieczenia jest zabezpieczone zgodnie z
obwiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej.

2.

3.

4.

5.

Zamawiająca potwierdza że zakres ochrony w
ubezpieczeniu OC działalności dotyczy wskazanych
PKD

W ramach wskazanej do ubezpieczenia działalności
nie są prowadzone akcje ratownicze (nie dotyczy akcji
szkoleniowych)

Budżet Szkoły za 2021r.
23 733 344,00 zł
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• ustawą w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn.
zm.)
• rozporządzeniem w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
6.

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty
budowlane oraz wykorzystywane
instalacje techniczne zgłoszone do
ubezpieczenia zgodnie z SIWZ lub
zapytaniem podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu
technicznego i/lub dozorowi
technicznemu, wykonywanym przez
uprawnione podmioty oraz, że w
protokołach z dokonanych przeglądów
nie stwierdzono zastrzeżeń
warunkujących ich użytkowanie. W
szczególności przeglądy okresowe
dotyczą:
• przydatności do użytkowania obiektu
budowlanego, estetyki obiektu
budowlanego oraz jego otoczenia;
• sprzętu przeciwpożarowego;
• instalacji elektrycznej i odgromowej;
• instalacji gazowej;
• przewodów kominowych (dymowe,
spalinowe, wentylacyjne);
• instalacji gazów medycznych;
• instalacji wodociągowej
przeciwpożarowej;
• instalacji ciśnieniowych;
• urządzeń dźwigowych.

Zamawiająca potwierdza że obiekty budowlane oraz
wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do
ubezpieczenia zgodnie z SIWZ podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub
dozorowi technicznemu, wykonywanym przez
uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z
dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń
warunkujących ich użytkowanie. W szczególności
przeglądy okresowe dotyczą:
• przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
• sprzętu przeciwpożarowego;
• instalacji elektrycznej i odgromowej;
• instalacji gazowej;
• przewodów kominowych (dymowe, spalinowe,
wentylacyjne);
• instalacji gazów medycznych;
• instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
• instalacji ciśnieniowych;
• urządzeń dźwigowych.

7.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie
budynki zgłoszone do ubezpieczenia
posiadają pozwolenie na użytkowanie
stosownie do aktualnego przeznaczenia;
w przeciwnym wypadku prosimy o
wskazanie budynków nieposiadających
takiego pozwolenia wraz z określeniem
przyczyny.

Zamawiająca potwierdza że wszystkie budynki
zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na
użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia

8.

Ryzyko katastrofy budowlanej – prosimy
o potwierdzenie, że nie dotyczy
budynków starszych niż 50 lat

Zamawiająca nie potwierdza powyższego zapisu.

9.

Prosimy o rozszerzenie informacji o
szczegółowy opis stanu technicznego
nieruchomości ze szczególną uwagą na

Zamawiająca informuje iż budynki są w stanie dobrym
i bardzo dobrym są sukcesywnie remontowane,
podawane regularnym przeglądom wynikającym z
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stan techniczny dachów, orynnowania,
stolarki okiennej, elewacji.
Jeżeli w najbliższym czasie Zamawiający
planuje inwestycje remontowe –
prosimy o ich podanie.
Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:
I. budynki w złym lub awaryjnym stanie
technicznym
II. budynki przeznaczone do rozbiórki
W przypadku odpowiedzi twierdzącej
prosimy o wskazanie ich lokalizacji,
jednostkowych sum ubezpieczenia i
sposobu zabezpieczenia
W odniesieniu do budynków w złym lub
awaryjnym stanie technicznym lub
przeznaczonych do rozbiórki
wnioskujemy o zastosowanie
podstawowego zakresu ubezpieczenia
(pożar, uderzenie pioruna, wybuch,
upadek statku powietrznego).

przepisów prawa. Zamawiająca w najbliższym czasie
nie planuje remontów .

12.

W odniesieniu do pustostanów i mienia
wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy
o zastosowanie podstawowego zakresu
ubezpieczenia (pożar, uderzenie
pioruna, wybuch, upadek statku
powietrznego).

Wnioskowany zapis nie ma zastosowania, (patrz
odpowiedź na pytanie nr 10.)

13.

Czy Zamawiający dopuszcza
ubezpieczenie pustostanów i budynków
starszych niż 50 lat do wartości
rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa
mienia pomniejszona o zużycie
techniczne.

Zamawiająca potwierdza brak zgłoszenia do
ubezpieczenia mienia pustostanów oraz nie
potwierdza wnioskowanego powyższego zapisu
dotyczącego budynków starszych niż 50 lat.

14.

Prosimy o potwierdzenie, że koszty o
których mowa w p. 3.1 Załącznika nr 2
będą pokrywane w ramach sum
ubezpieczenia.

Informujemy, że zał. Nr 2 dotyczy Wykazów pojazdów,
natomiast zapis w p.3.1 w OPZ Część I oraz Część II
dotyczy dodatkowego limitu odpowiedzialności w
ramach ubezpieczenia mienia.

15.

Prosimy o potwierdzenie, że limity
określone w klauzuli
a. kosztów dodatkowych
b. rzeczoznawców
będą wypłacane w ramach sumy
ubezpieczenia.
Prosimy o potwierdzenie, że limity
określone w klauzuli kosztów
dodatkowych zgodnie z art. 826 KC będą
wypłacone wyłącznie w przypadku
zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Zamawiająca w zał. nr 4 wskazuje dodatkowe klauzule
rozszerzające zakres ochrony i wskazuje limity
odpowiedzialności Wykonawcy, tym samym nie
zgadza się na powyższy postulat.

Prosimy o wskazanie sumy
ubezpieczenia oraz zakresu dla wartości
pieniężnych.

Zamawiająca nie deklaruje wartości pieniężnych w
ramach ubezpieczenia mienia.

10.

11.

16.

17.

Budynki zgłoszone do ubezpieczenia nie są obiektami
przeznaczonymi do rozbiórki oraz ich stan techniczny
określany jest jako dobry lub bardzo dobry

Wnioskowany zapis nie ma zastosowania, (patrz
odpowiedź na pytanie nr 10.)

Zamawiająca potwierdza obowiązującą pełną treść
klauzuli Kosztów Dodatkowych w zał. Nr 4
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18.

Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela,
które nie określają limitów dla ryzyka
kradzieży z włamaniem i rabunku
prosimy o potwierdzenie, że do Umowy
będą miały zastosowanie limity
odpowiedzialności określone w SWZ.

Zamawiająca potwierdza, że limity dla ryzyk j/w
określone są w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w
zał. Nr 1 Wykaz Mienia

19.

Prosimy o wyrażenie zgody na przesłanie
pełnomocnictwa i OWU w wersji
elektronicznej na płycie CD.

20.

Prosimy o zgodę na zmianę terminu
składania ofert na: 20.04.2022 godz.
13.00.

Zamawiająca dopuszcza możliwość złożenia oryginału
pełnomocnictwa i OWU w postaci elektronicznej lub
elektroniczną kopię dokumentu opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
notariusza lub elektroniczną kopię potwierdzoną za
zgodność przez mocodawcę.
Przedmiotowe pełnomocnictwo winno być
złożone w terminie 21.04.2022r. do godz.14.30 na
adres cspspcz@cspsp.pl
Obowiązujący termin składania ofert to: 21.04.2022 r.
do godz. 14.30
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Informację, czy przedmiotem
ubezpieczenia są instalacje
fotowoltaiczne; jeżeli tak, proszę
opadanie ich wartości, opis (naziemna
czy zainstalowana na dachu budynku /na
którym?/); jeżeli nie, proszę o
informację, czy Zamawiający planuje
budowę instalacji fotowoltaicznej i jej
zgłoszenie d o ubezpieczenia w okresie
realizacji zamówienia)

Przedmiotem ubezpieczenia jest również instalacja
fotowoltaiczna o wartości 259 457,85 zł, wykonana z
136 paneli wykonanych w technologii
monokrystalicznej typu LR 4-60HIH-365M( przy
pojedynczej mocy panelu 365W) prod. LONGI.
Panele zostały wbudowane na konstrukcji wsporczej
zamontowanej na dachu budynku magazynowego nr
31.
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Akceptację wyłączenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za
szkody polegające na zapadaniu lub o
suwaniu się ziemi w wyniku działalności
człowieka w ubezpieczeniu mienia od
wszystkich ryzyk.
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Akceptację zastosowania następujących
klauzul w ubezpieczeniu mienia od
wszystkich ryzyk:
Klauzula Cyber
1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie
obejmuje strat, szkód, wydatków,
grzywien, kar i jakichkolwiek innych
zobowiązań lub kosztów bezpośrednio
lub pośrednio wynikających lub
spowodowanych przez:
1.1 używanie lub działanie dowolnego
Systemu komputerowego lub Sieci
komputerowej;
1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do
korzystania lub obsługi dowolnego
Systemu komputerowego, Sieci
komputerowej lub Danych
elektronicznych;

Zamawiająca wyraża zgodę na dodanie zapisu w pkt.
3.2 w Części I zgodnie z poniższym:
,,Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody
powstałe w związku lub na skutek:
a) prac ziemnych,
b) prac, których realizacja wiąż się z naruszeniem
konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji
dachu.”
Zamawiająca informuje, że w zakresie
nieuregulowanym w OPZ oraz w pozostałych
dokumentach dotyczących zamówienia będą miały
zastosowanie warunki ubezpieczeń Wykonawców
aktualne na dzień składnia ofert.
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1.3 dostęp do, przetwarzanie,
przesyłanie, przechowywanie lub
korzystanie z jakichkolwiek Danych
elektronicznych;
1.4 niemożność lub niemożliwość
dostępu, przetwarzania, przesyłania,
przechowywania lub korzystania z
jakichkolwiek Danych elektronicznych;
jako konsekwencje:
(a) nieuprawnionego lub złośliwego
zachowania, groźby lub oszustwa
niezależnie od czasu i miejsca;
(b) Złośliwego oprogramowania lub
podobnego mechanizmu;
(c) błędu programowania lub operatora
u ubezpieczonego/ubezpieczającego
(d) wszelkich niezamierzonych lub
nieplanowanych przerw w działaniu
Systemu komputerowego, Sieci
komputerowej lub Danych
elektronicznych
ubezpieczonego/ubezpieczającego, które
nie są bezpośrednio spowodowane
fizyczną utratą lub uszkodzeniem.
Definicje:
Do celów niniejszego wyłączenia stosuje
się następujące definicje:
„System komputerowy” oznacza
dowolny komputer, sprzęt,
oprogramowanie, aplikację, proces, kod,
program, technologię informacyjną,
system komunikacyjny lub urządzenie
elektroniczne będące własnością lub
obsługiwane przez
ubezpieczonego/ubezpieczającego
objęte niniejszą umową ubezpieczenia.
Obejmuje to dowolny podobny system
lub dowolną konfigurację wyżej
wymienionych oraz wszelkie powiązane
urządzenia wejściowe, wyjściowe lub
elektroniczne do przechowywania
danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie
do tworzenia kopii zapasowych.
„Sieć komputerowa” oznacza grupę
Systemów komputerowych i innych
urządzeń elektronicznych lub urządzeń
sieciowych połączonych za pomocą
pewnej formy technologii
komunikacyjnej, w tym Internetu,
intranetu i wirtualnych sieci prywatnych
(VPN), umożliwiających sieciowym
urządzeniom komputerowym wymianę
Danych elektronicznych.
„Dane elektroniczne” oznaczają
informacje używane, dostępne,
przetwarzane, przesyłane lub
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przechowywane przez system
komputerowy.
„Złośliwe oprogramowanie lub podobny
mechanizm” oznacza dowolny kod
programu, instrukcję programowania
lub inny zestaw instrukcji, które zostały
celowo skonstruowane z możliwością
uszkadzania, zakłócania lub innego
negatywnego wpływu, infiltracji lub
monitorowania programów
komputerowych, plików danych lub
operacji (zarówno związanych z
samopowielaniem, jak i nie), w tym
między innymi „Wirus”, „Konie
trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”,
„Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub
„Odmowa usługi”.
„Przerwa” oznacza okres, w którym
zasilanie lub inna usługa nie jest
dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.
2. Niezależnie od powyższego, z
zastrzeżeniem wszelkich pozostałych
postanowień, warunków i wyłączeń
zawartych w ogólnych warunkach
ubezpieczenia, niniejsza umowa
ubezpieczenia obejmuje wszelkie
fizyczne straty lub uszkodzenia
ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku
w następstwie szkody w mieniu (o ile
objęta była ubezpieczeniem), poniesione
w wyniku zdarzeń objętych ochroną
ubezpieczeniową, a które zostały
bezpośrednio spowodowane przez
którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust
1 powyżej. Żadna z okoliczności
opisanych w ust. 1 sama w sobie nie
może być uważana za fizyczną stratę lub
uszkodzenie.
Niezależnie od powyższego - o ile jest to
objęte ochroną ubezpieczeniowa zgodnie
z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i
pozostałymi klauzulami - to w przypadku
gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia
sprzętu lub urządzenia do
przechowywania Danych elektronicznych
Systemu komputerowego, co skutkować
będzie szkodą lub utratą Danych
elektronicznych przechowywanych na
tym sprzęcie lub urządzeniu do
przechowywania Danych
elektronicznych, wówczas podstawę
wyliczenia odszkodowania z tytułu
uszkodzonych lub utraconych Danych
elektronicznych zgodnie z niniejszą
umową ubezpieczenia stanowić będą
wyłącznie koszty odtworzenia Danych
elektronicznych. Koszty te uwzględniają
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wszelkie wydatki, których poniesienie
będzie uzasadnione i niezbędne do
odzyskania, zebrania lub opracowania
takich Danych elektronicznych, przy
czym nie obejmują one wartości, jaką
Dane elektroniczne mają dla
ubezpieczonego/ubezpieczającego ani
żadnej innej osoby, nawet gdy
przedmiotowe Dane elektroniczne nie
mogą zostać odtworzone, pozyskane ani
skompilowane.
Klauzula informacyjna o pokryciu
wyłącznie szkody w mieniu
Niniejsza umowa ubezpieczenia
obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie
i/lub utratę mienia stanowiącego
przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną
z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku
(o ile ma zastosowanie), będące
bezpośrednim skutkiem zdarzenia
losowego objętego niniejszą umową
ubezpieczenia.
Niniejsza umowa ubezpieczenia nie
obejmuje natomiast jakichkolwiek
kosztów dodatkowych nie związanych z
fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą
mienia stanowiącego przedmiot
ubezpieczenia, a w szczególności
kosztów związanych z utylizacją mienia
(kwalifikującego się jako mienie
niezdatne do użytku) wskutek
wystąpienia pandemii lub epidemii
jakiejkolwiek choroby zakaźnej.
Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy
jakąkolwiek chorobę, która może być
przenoszona za pośrednictwem
jakiejkolwiek substancji lub środka z
jakiegokolwiek organizmu na inny
organizm, przy czym:
1. taką substancją lub środkiem może
być między innymi wirus, bakteria,
pasożyt lub inny organizm bądź jego
dowolna odmiana, uznawany za żywy
lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego
lub pośredniego, jest między innymi
przenoszenie drogą powietrzną, poprzez
kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt
z jakimikolwiek powierzchniami lub
przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami
lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek
może powodować uszczerbek lub
stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu
lub samopoczuciu człowieka bądź
powodować lub stwarzać ryzyko
uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty
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wartości lub zmniejszenia możliwości
zbycia bądź utraty możliwości używania
majątku objętego niniejszym
ubezpieczeniem.
Powyższe dotyczy wszystkich zakresów
ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń
zakresu ochrony, dodatkowych zakresów
ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek
wyłączenia.
24

Dodanie w Części II zamówienia
(ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej ) ppkt 1.11.6. o treści:
„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za
szkody wynikające z przeniesienia
chorób zakaźnych jest ograniczona do
kwoty: 100 000,00 PLN na jeden i
wszystkie wypadki (pod limit sumy
gwarancyjnej). Ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód
wyrządzonych z winy umyślnej bądź
wskutek rażącego niedbalstwa
Ubezpieczonego oraz szkód
spowodowanych przez wirus HIV lub
priony.”

Zamawiająca nie wyraża zgody na dodanie
powyższego zapisu.
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Potwierdzenie, że w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej z zakresu
ubezpieczenia pozostaje wyłączona
odpowiedzialność za szkody powstałe w
związku z prowadzeniem działalności
medycznej, badawczej, farmaceutycznej,
a także udzielaniem świadczeń opieki
zdrowotnej , w tym prowadzeniem
punktu szczepień.
Jeżeli Zamawiający prowadzi ww.
działalność i ochrona ubezpieczeniowa
ma obejmować szkody powstałe w
związku z jej wykonywaniem, prosimy o
akceptację ograniczenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela do
kwoty 100 000,00 PLN na jeden i
wszystkie wypadki (pod limit sumy
gwarancyjnej), z zachowaniem
wyłączenia szkód objętych systemem
ubezpieczeń obowiązkowych oraz szkód
powstałych wskutek uchybień przy
wykonywaniu czynności zawodowych.

Zamawiająca nie prowadzi działalności we wskazanych
dziedzinach, jednocześnie potwierdza wyłączenie z
zakresu ochrony ubezpieczenia OC szkód wynikających
z wskazanych działalności.

26

Wyjaśnienie informacji zawartej w
Załączniku nr 1 Wykaz mienia: „Ostatnia
modyfikacja instrukcji przeciwpożarowej
maj 2012r (dotyczy budynku D-H z JRG),
pozo stałe budynki - instrukcja w trakcie
opracowania”.

Zamawiająca posiada aktualną instrukcję
przeciwpożarową obejmującą mienie zgodnie z
załącznikiem nr 1 Wykaz Mienia
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28

29

30

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. z 2 0 1 0 r . Nr 109 poz. 719 ze
zm.): „§ 6 ust. 7. Instrukcja
bezpieczeństwa pożarowego jest
poddawana okresowej aktualizacji, co
najmniej raz n a 2 lata, a także po takich
zmianach sposobu użytkowania obiektu
lub procesu technologicznego, które
wpływają n a zmianę warunków ochrony
przeciwpożarowej.”
Potwierdzenie, że wszystkie hydranty
zewnętrzne i wewnętrzne znajdujące się
w lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia
zostały poddane wymaganym prawem
badaniom ciśnienia i wydajności w
okresie ostatnich 12 miesięcy i że
badania te potwierdziły, że hydranty
spełniają normy określone w przepisach
prawa (jeżeli nie, proszę o informację,
jakie podjęto działania w tym zakresie, w
tym w jaki inny sposób zapewniono
odpowiednie zaopatrzenie w wodę do
zewnętrznego gaszenia pożaru).
Zmianę termin u składania ofert n a:
21.04.2022 r.
Prosimy o uściślenie zapisu p. 3.2 OPZ
„…z franszyzą redukcyjną w wysokości
5% wartości szkody maks. 10.000,00
PLN w każdej szkodzie.”
Prosimy o uściślenie zapisu p. 8.1 OPZ
„…jednakże nie więcej niż suma
ubezpieczenia uszkodzonego środka
trwałego.”
W kontekście p. 8.6 i 8.7 nie jest to zapis
jednoznaczny.

Zamawiająca potwierdza że wszystkie hydranty
zewnętrzne i wewnętrzne znajdujące się w lokalizacji
zgłoszonej do ubezpieczenia spełniają normy
określone w przepisach prawa i zostały poddane
wymaganym badaniom w okresie ostatnich 12
miesięcy.

Obowiązujący termin składania ofert to: 21.04.2022 r.
do godz. 14.30
Zamawiająca potwierdza zmianę zapisu w p. 3.2 Opisu
Przedmiotu Zamówienia na zapis
„…z franszyzą redukcyjną w wysokości 5% wartości
szkody maks. 10.000,00 PLN w każdej szkodzie.”
Zamawiająca potwierdza dokonanie zmiany w p. 8.1
Opisu Przedmiotu Zamówienia na zapis „…jednakże
nie więcej niż suma ubezpieczenia uszkodzonego
środka trwałego.”

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i modyfikacjami Zamawiająca w miejscu
upublicznienia niniejszego postępowania tj. www.cspsp.pl w zakładce Zamówienia Publiczne
poniżej 130 000 zł. zamieszcza poprawiony załącznik nr 1 Wykaz Mienia. Miejsca dokonanych
zmian wyszczególniono kolorem niebieskim .
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 ulega zmianie na
21.04.2022r. do godz. 14.30
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
Ul. Sabinowska 62/64
42-200 Częstochowa
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