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Wrocław, 27.07.2020 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Powiatu Kraśnickiego wraz z 

jednostkami organizacyjnymi.  

 

 

ZMIANY DO SIWZ  NR 135/2020/N/Kraśnik 

 

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Kraśnickiego, na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. informuje o następujących 

zmianach w SIWZ: 

 

 

Było: 

I. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Dla zadań Pakietu I 

1. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować okres od 06.09.2020r. do 

05.09.2021 r. tj. 12 miesięcy.  

 
Polisy dla ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia szyb od stłuczenia, wystawione zostaną dla 

każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego na 3 

okresy rozliczeniowe określone w Umowie Generalnej. 

 

Polisy dla ubezpieczeń dla poszczególnych jednostek będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki od 

dnia wskazanego szczegółowych warunkach zamówienia do SIWZ. 

 

Polisy dla ubezpieczeń dla poszczególnych jednostek zostaną wystawione po jednej dla każdego rodzaju 

ubezpieczenia, obejmując ochroną majątek wymieniony w załączniku nr 12  do SIWZ. Dla każdej jednostki 

zostanie przygotowany certyfikat potwierdzający ubezpieczenie wraz określeniem wysokości składki oraz 

terminem płatności za dane ubezpieczenie.  

 

Dla zadań Pakietu II 

1. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować pojazdy, dla których początek 

ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w okresie od 06.09.2020r. do 05.09.2021 r.  

Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okresy roczne określone indywidualnie dla 

każdego pojazdu. 
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Dla zadań Pakietu III  

1. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować okres od 06.09.2020r. do 

05.09.2021 r.  

 

Jest: 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Dla zadań Pakietu I 

2. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować okres od 06.08.2020r. do 

05.08.2021 r. tj. 12 miesięcy.  

 
Polisy dla ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia szyb od stłuczenia, wystawione zostaną dla 

każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego na 3 

okresy rozliczeniowe określone w Umowie Generalnej. 

 

Polisy dla ubezpieczeń dla poszczególnych jednostek będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki od 

dnia wskazanego szczegółowych warunkach zamówienia do SIWZ. 

 

Polisy dla ubezpieczeń dla poszczególnych jednostek zostaną wystawione po jednej dla każdego rodzaju 

ubezpieczenia, obejmując ochroną majątek wymieniony w załączniku nr 12  do SIWZ. Dla każdej jednostki 

zostanie przygotowany certyfikat potwierdzający ubezpieczenie wraz określeniem wysokości składki oraz 

terminem płatności za dane ubezpieczenie.  

 

Dla zadań Pakietu II 

2. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować pojazdy, dla których początek 

ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w okresie od 06.08.2020r. do 05.08.2021 r.  

Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okresy roczne określone indywidualnie dla 

każdego pojazdu. 

 

Dla zadań Pakietu III  

2. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować okres od 06.08.2020r. do 

05.08.2021 r.  

 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Marek Stańko 

 


