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                                                                         Kudowa - Zdrój, 16.07.2018 r. 
 
 
Identyfikator: PP/36/DA/U/2018 
 
Odpowiedź na zapytanie do treści specyfikacji „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW 
PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH” CZĘŚĆ II 
 
Park Narodowy Gór Stołowych jako Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania w dniu zostały 
złożone zapytania. Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią. 
 
1. Prosimy o zmianę terminu składania oferta na 23.07.2018 12.15 
 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 20.07.2018 r. godz. 12:00. 
Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia można składać do dnia 
17.07.2018. do godz. 15:00. 
 
2.Prosimy o informację czy będzie wymagana ZK na Rosję, Iran, Izrael, Maroko, Turcję. Jeśli tak, proszę o 
podanie nr rejestracyjnych pojazdów 
 
Odpowiedź: Obecnie nie.  
 
3 .Prosimy o usuniecie z zakresu AC szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące się wew. pojazdu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usuniecie z zakresu AC szkód wyrządzonych przez zwierzęta 
znajdujące się wewnątrz pojazdu. 
 
 
4. Proszę o zmianę zapisu zakresu terytorialnego ubezpieczenia autocasco: 
 
z: RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i 
Mołdawii 
na: RP i Europa z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, działania czynnika 
termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, 
rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego, powstałych na 
terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
5. Proszę o zmianę zapisu Assistance  
Ubezpieczenie dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony, dla pojazdów do 10 lat 
 
Odpowiedź: Zamawiający ogranicza zakres Assistance do pojazdów wg następującego katalogu: 
a) samochody osobowe; 
b) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 
c) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy uznaje się pojazdy osobowe, 
w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 9 lub więcej); 
d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; 
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e) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane w 
karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 

6.Prosimy o potwierdzenie ze zakres Assistance nie będzie obejmować Ukrainy. 
 
Odpowiedź: : Zamawiający potwierdza, że zakres Assistance nie będzie obejmować szkód powstałych 
na terytorium Ukrainy. 
 
7.Prosimy o usuniecie z zakresu Assistance:  
- ekspertyza techniczna - w przypadku wypadku lub awarii, 

- złomowanie pojazdu - w przypadku wypadku lub awarii, 

- otwarcie ubezpieczonego pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia, odbiór ubezpieczonego pojazdu  w 
przypadku wypadku, awarii lub kradzieży. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wnioskowanych zapisów. 
8.Prosimy o zmianę w zakresie Assistance: z ,pojazd zastępczy po awarii do 5 dni” na ,, pojazd zastępczy 
po awarii do 3 dni roboczych 

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wnioskowanych zapisów. 
 
9. Prosimy o zmianę zapisu z ,,Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji przekroczył 6 
miesięcy, lecz nie jest dłuższy niż 12 miesięcy od daty nabycia przez ubezpieczającego, jako fabrycznie 
nowego i pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie wartości rynkowej określonej wg 
katalogów „Info Ekspert”, nie niższej jednak niż 85% ceny fakturowej brutto lub netto.” na ,, W przypadku 
ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, wartość pojazdu ustala się w oparciu o fakturę zakupu, przy 
czym wartość ta nie ulega zmianie dla celów danej umowy w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia 
faktury zakupu, pod warunkiem, iż: 

1) pojazd nie uległ uszkodzeniu, 

2) nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu, 

3) przebieg pojazdu nie przekroczył 30.000 km.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ w powyższym zakresie. 

 

Zastępca Dyrektora PNGS 
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