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Wrocław, 16.11.2020 

 

 

 

 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 

na usługę ubezpieczenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Rzeszowie 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO SIWZ  NR 209/2020/N/Rzeszów 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje 

odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 

 

Zamawiający koryguje odpowiedź z dnia 13.11.2020 zgodnie z opisem poniżej: 

 

21. Czy zamawiający wyraża zgodę na  

 

a) wykreślenie zapisu w treści : 

 

Klauzula rzeczoznawców  

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 

Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych 

poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia 

zakresu i rozmiaru szkody.  

Limit: 10 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

lub  

 

b)  zamianę treści tego zapisu na: 

Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione 

koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego 

zakresu  

i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania 

opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie 

wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.  

 

Było: 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli rzeczoznawców. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19. 
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Jest: 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli rzeczoznawców. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w 

SIWZ.  

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

 

 

Marek Stańko 

 


