
Sieradz, dnia 10 czerwca 2011 r.

Do wszystkich Uczestników postępowania
1/ubezp./2011

Dotyczy :
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie
przekracza  wyrażonej  w  złotych  równowartości  193.000  EURO  na  usługę  ubezpieczenia  Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu.
W  odpowiedzi  na  zapytanie  jednego  z  Wykonawców  biorącego  udział  w  w/w  postępowaniu,  dotyczące
wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38ust 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – tekst jednolity: Dz. U z 2010r. nr 113 poz. 759). Zamawiający udziela
następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
Czy pod pojęciem „środki trwałe w budowie” są obiekty, które nie mają końcowego odbioru technicznego oraz
mienie  które  mieściłoby  się  w  takich  obiektach,  w  tym  również  obiektach  wykazywanych  jako  nakłady
inwestycyjne bez końcowego odbioru.
Jeśli  okaże się, że do ubezpieczenia zgłaszane są obiekty  bez końcowego odbioru technicznego, prosimy o
doprecyzowanie informacji (oddzielnie dla każdego obiektu bez końcowego odbioru technicznego):
- określenie, które obiekty nie mają końcowego odbioru technicznego
- jaka jest wartość poszczególnych obiektów bez końcowego odbioru technicznego
- dlaczego poszczególny obiekt nie posiada odbioru technicznego
- jaki jest stan zaawansowania prac
– jakie prace są jeszcze do wykonania
- czy są / będą wykonywane prace związane z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku / budowli lub konstrukcji
dachu
- jaka jest wartość prac, która ma być jeszcze wykonana i czy jest ona ujęta w wartościach sum poszczególnych
obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia
- w jakim okresie jest planowanie wykonanie tych prac 
- kiedy jest przewidywany termin odbioru końcowego poszczególnych obiektów

Wyjaśnienie.
Zamawiający  określił  rodzaj,  wartość  środków  trwałych  w  budowie  w  udzielonych  wyjaśnieniach  w  dniu
08.06.2011  r.  Zamawiający  wyjaśnia,  iż  obiekty  nie  mają  odbioru  końcowego  z  uwagi  na  prowadzoną
modernizację.  Zamawiający  wyjaśnia,  iż  prace  budowlane,  remontowe,  wykończeniowe,  zostały  ukończone.
Aktualnie trwa faza odbiorów technicznych. Przewidywany termin ukończenia wszystkich odbiorów do 3 lipca
2011 r.

Pytanie 2
Czy w klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych Zamawiający przewiduje możliwość wykreślenia
słów „…/środków trwałych w budowie…”

Wyjaśnienie.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

Pytanie 3
Czy w klauzuli  zastąpienia dla budynków i  budowli  oraz w klauzuli  nowych miejsc będzie możliwe dopisanie
„Zakres terytorialny RP”

Wyjaśnienie.
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602
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USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. z późn. zmianami), Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego tworzone są na
obszarze województwa przez Zarząd województwa, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu.
Zgodnie z cytowaną Ustawą oraz ze Statutem, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu działa na
terenie województwa łódzkiego, siedzibą WORD w Sieradzu jest miasto Sieradz.
Wobec powyższego Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania zmian do klauzuli.

Pytanie 4
Czy Zamawiający przewiduje skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy?

Wyjaśnienie.
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia.

Pytanie 5
Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia poniższego zapisu
„W drugim okresie rozliczeniowym do wyliczania składek będą miały zastosowanie następujące zasady : 
a)     Jeśli  wskaźnik szkodowości wyliczony za pierwszy okres rozliczeniowy (przy wznawianiu umów na drugi
okres rozliczeniowy) nie będzie wyższy niż 40%, zastosowanie będą miały  stawki funkcjonujące w pierwszym
okresie rozliczeniowym.
b)     Jeśli  wskaźnik szkodowości wyliczony za pierwszy okres rozliczeniowy (przy wznawianiu umów na drugi
okres  rozliczeniowy)  przekroczy  40%,  warunki  ubezpieczenia  w  tym  stawki i  franszyzy  będą  podlegać
renegocjacjom. W przypadku, gdy strony nie podejmą ustaleń co do warunków ubezpieczenia, umowy na drugi 
okres rozliczeniowy nie zostaną wznowione.
Wskaźnik szkodowości rozumiany jest jako iloraz sumy wypłaconych odszkodowań ze szkód w danym okresie i
utworzonych rezerw w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń majątkowych łącznie, do sumy składek należnych
za ten okres w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń majątkowych łącznie. Wskaźnik szkodowości wyliczany
jest za okres ostatnich 11 miesięcy” 

Wyjaśnienie.
Zamawiający zwraca uwagę, iż  dokumentacja  przetargowa została przygotowana oddzielnie dla PAKIETU I  
i PAKIETU II. Wykonawca nie określił w zadanym pytaniu, którego PAKIETU ma dotyczyć zaproponowany zapis,
wobec czego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.
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