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dotyczy:  przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu 
Wieruszowskiego i jednostek organizacyjnych.   

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający: 
 
w związku z wpłynięciem w w/w postępowaniu pytań o następującej treści:  
W związku z ogłoszonym przetargiem na usługę ubezpieczenia zwracamy się z prośbą o wprowadzenie 
zmian w poniżej określonych kwestiach dotyczących ubezpieczeń: 

- komunikacyjnych II część zamówienia: 

1)Czy w pkt 24 możliwe jest wykreślenie w całości zapisu pkt1: Cyt… zmiany terminów płatności, 
wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana bez dodatkowej zwyżki składki, na 
pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w 
umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy: 

2)Czy w zał. nr 2 umowa wzór możliwe jest wykreślenie w całości zapisu w par 13 pkt 1: Cyt… zmiany 
terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej 
zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki 
przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 

3)Czy możliwa jest modyfikacja klauzuli płatności rat – by klauzula ta przyjęła brzmienie: klauzula 
płatności rat – w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z 
kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych, jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki 
dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki 
uważa się dzień wpływu tych środków na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na 
rachunku wystarczających środków. W ubezpieczeniu AutoCasco Ubezpieczyciel jest uprawniony w 
przypadku wypłaty odszkodowania do potrącenia z niego rat bądź żądania ich wcześniejszej spłaty tylko  
w przypadku szkody całkowitej lub szkody polegającej na kradzieży pojazdu.     

4)Czy możliwe jest wykreślenie w zał. nr 2 umowa – wzór punktu nr 8 tj. w …cyt wykonawca 
oświadcza, że wszelkie wypłaty dla Zamawiającego ( jednostek organizacyjnych Zamawiającego ) nie 
mogących dokonać rozliczenia podatku VAT, będą przyznawane w wartości brutto ( bez względu na to, 
czy odszkodowanie przyznane jest na podstawie faktur, kopii faktur czy kosztorysu, dotyczy także 
zaliczek wypłacanych na poczet należnego odszkodowania).         

wyjaśnia: 

ad1- 4) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian. 

            Wicestarosta  

                                   Mirosław Urbaś 
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