
Sieradz, dnia 08 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  w  budynkach  zgłaszanych  do  ubezpieczenia  znajduje  się  kominek  i  /  lub  grill  z  otwartym  ogniem?  
(w przypadku braku kominków i / lub grilli prośba o podanie takiej informacji).
Jeśli  tak,  czy  zastosowano  3  m  wolnego  pasa  przestrzeni  od  otwartego  kominka  i  /  lub  grilla?  
W przestrzeni tej nie powinny występować żadne materiały palne.

Wyjaśnienie.
Zamawiający informuje, iż w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia nie ma kominka/grilla.

Pytanie 2
Czy Zamawiający posiada  aktualne  badania  instalacji  kominowej,  odgromowej  oraz  elektrycznej?  (prośba  o
podanie informacji oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji).

Wyjaśnienie.
Zamawiający wyjaśnia, iż badania instalacji kominowej w budynku dotychczas użytkowanym były wykonane w
lutym 2011r.,  badanie instalacji  odgromowej oraz elektrycznej  w  pomieszczeniach dotychczas użytkowanych
zostały zlecone do wykonania w terminie do 18 czerwca 2011r.

 Zgodnie  z  opisami  zawartymi  w  dokumentacji  przetargowej,  Zamawiający  jest  w  procesie  modernizacji
budynków.  Aktualnie  trwa  faza  odbiorów  technicznych  oraz  badań  instalacji  odgromowej,  kominowej  oraz
elektrycznej. Przewidywany termin ukończenia wszystkich odbiorów do 3 lipca 2011r.

Pytanie 3
W nawiązaniu do zał. nr 2 do SIWZ Pakiet 1 C Zakres preferowany (dot. szkód w mieniu) prosimy o ustalenie:
Rodzaj, szacunkową wartość oraz właściciela mienia

Wyjaśnienie.
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z informacjami zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ na dzień ogłoszenia
zamówienia nie korzysta z mienia będącego przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu. 

Pytanie 4
W nawiązaniu  do  zał.  nr  2  do  SIWZ Pakiet  1  C  Zakres  preferowany  (dot.  szkód  w środowisku)  prosimy  
o ustalenie:
-  źródła  zagrożeń  mogących  skutkować  powstaniem  szkody  (potencjalne  scenariusze  szkodowe);
- najbliższe otoczenie, z określeniem w m/km do najbliższych zbiorników wodnych)

Wyjaśnienie.
Zamawiający  wyjaśnia,  iż  Ubezpieczyciele  funkcjonując  na  rynku  usług  ubezpieczeniowych  w  oparciu  
o  własną  praktykę  powinni  posiadać  doświadczenie  i  wiedzę  obejmującą  przykładowe  szkody  możliwe  do
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zaistnienia z racji powyższego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.  Wobec czego Zamawiający nie przewiduje
podawania przykładowych szkód z tytułu włączenia do ochrony ubezpieczeniowej powyższych zapisów.
Zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w Załączniku  nr  1 do  SIWZ -  Wojewódzki  Ośrodek Ruchu  Drogowego  
w Sieradzu – główna siedziba ul. 3–go Maja 7 - położony jest w otoczeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej, Domu Pomocy Społecznej, osiedla mieszkaniowego w zabudowie budynków wielorodzinnych
i jednorodzinnych, Państwowej Straży Pożarnej. 
Ponadto zamawiający podaje informacje dot. odległości do najbliższych zbiorników wodnych:
- Zbiornik Jeziorsko – ok. 25 km
- Zbiornik Próba – ok. 11 km
- rzeka Warta – ok. 4 km

Pytanie 5
W nawiązaniu do zał. Nr 2 do SIWZ Pakiet 1 B (Klauzule obligatoryjne pkt. 9 Klauzula sprzętu elektronicznego
zamontowanego w pojazdach) prosimy o informację czy  Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w
klauzuli o treści: 

Klauzula sprzętu elektronicznego zamontowanego w pojazdach 
Ubezpieczyciel  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  w  elektronicznym  sprzęcie  zainstalowanym  
w pojeździe. Do ubezpieczenia sprzętu nie mają zastosowania wyłączenia OWU, skutkujące brakiem ochrony
ubezpieczeniowej w przypadku kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji przedmiotowego sprzętu o ile
służył on lub był używany zgodnie z prowadzoną działalnością. Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności
za szkody objęte ubezpieczeniem AC i OC sprawcy szkody.

Następującą

Klauzula 101/2 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych

warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU S.A.  rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  
i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym na stałe wewnątrz
pojazdu lub przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji i używanym lub przewożonym w celach służbowych w
obrębie terytorialnych granic województwa łódzkiego.

PZU S.A. jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem
tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- pojazd  został  odpowiednio  zabezpieczony  (zamknięty  na  wszystkie  istniejące  zamki  i   włączony  został

sprawnie działający system alarmowy),
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 godziną (ograniczeń czasowych nie

stosuje  się,  gdy  pojazd  z  transportowanym sprzętem  był  pozostawiony  na  parkingu  strzeżonym lub  w
zamkniętym garażu).

PZU S.A. nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC.

Wyjaśnienie.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.
Ponadto  Zamawiający  wyjaśnia,  iż  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  i  nr   8  do  SIWZ  sprzęt  elektroniczny
zamontowany  na  stałe  w  pojazdach,  dotyczy  pojazdów  mechanicznych,  które  są  parkowane  na  terenie
całodobowo monitorowanym, ponadto w ramach prowadzonej modernizacji budynków, przewiduje się 15 miejsc
parkingowych w garażu podziemnym. Pojazdy mechaniczne posiadają immobilisery – fabrycznie montowane.   

Pytanie 6
W nawiązaniu do zał. Nr 2 do SIWZ Pakiet 1 B (Klauzule obligatoryjne pkt. 10 Klauzula sprzętu elektronicznego
nie związanego ze sprzętem egzaminacyjnym)  prosimy o informację czy  Zamawiający dopuszcza możliwość
zastąpienia w/w klauzuli o treści: 
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Klauzula przenośnego sprzętu elektronicznego nie związanego ze sprzętem egzaminacyjnym
Ubezpieczyciel  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  w  elektronicznym  sprzęcie  ruchomym  i/lub
przenośnym w czasie,  kiedy  znajduje  się  on  na  terenie  RP.  Ochrona  nie  obejmuje  szkód  spowodowanych
zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu w pojeździe bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia  go  
w bagażniku lub innym niewidocznym miejscu w zamkniętym pojeździe.

Następującą

Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)
Ustala  się  z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych

warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU S.A. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  
i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach
komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu PZU S.A. odpowiada tylko
wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został  prawidłowo zamknięty  na wszystkie istniejące zamki  

i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się,

gdy  pojazd  z  transportowanym sprzętem  był  pozostawiony  na  parkingu  strzeżonym lub  w  zamkniętym
garażu),

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub

rabunku  Ubezpieczający  ponosi  udział  własny  w  wysokości  25%  wartości  szkody,  nie  mniejszy  jednak  od
ustalonego w polisie.
PZU S.A.  nie  odpowiada  za szkody  objęte  polisą  Auto-Casco  i  OC oraz  powstałe  wskutek  niewłaściwego,
niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

Pytanie 7
Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy zapis „środki trwałe w budowie” w Zał. Nr 2 do SIWZ Pakiet 1 A pkt.6  
w tabeli przedmiotu ubezpieczenia. Prosimy o podanie jakiego rodzaju są to środki trwałe.

Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, iż zapis środki trwałe w budowie obejmuje:

1. rozbudowę budynku o funkcji administracyjno-usługowej z wykorzystaniem
istniejącej bryły, parkingu samochodów osobowych i placu manewrowego
wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowa myjni  samochodowej na
potrzeby  własne  remont  i  przebudowa  pomieszczeń  w  budynku
administracyjno-usługowym  budowa  węzła  cieplnego,  budowa  zjazdu  z
drogi publicznej,  budowa zewnętrznego oświetlenia placu manewrowego,
wymiana przęseł istniejących ogrodzenia 3 267 313,76 zł

2. wysepka najazdowa 33 283,29 zł
3. rozbudowa systemu alarmowego 13 138,25 zł
4. montaż rolet w budynku nr 2 4 305,00 zł
5. elewacja zewnętrzna budynku 3 500,00 zł
5. ściana mobilna 15 621,00 zł
6. roboty dodatkowe w budynku 21 442,44 zł
7. roboty dodatkowe- uzupełnienie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej... 53 376,83 zł
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8. wyposażenie meblowe 157 762,26 zł
9. budowa i przebudowa ogrodzenia wewnętrznego 91 400,89 zł
 

Pytanie 8
W nawiązaniu do zał.  Nr 2 do SIWZ Pakiet 1 C (Zakres minimalny) czy Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia  podlimitu  w  wysokości  100.000  zł  na  szkody  wyrządzone  z  tytułu  organizowania  
i przeprowadzania przez WORD konkursów, imprez nie mających charakteru imprezy masowej w rozumieniu
ustawy. Jeśli tak to w jakiej wysokości?

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie przewiduje możliwości  wprowadzenia podlimitu na szkody wyrządzone z tytułu organizowania i
przeprowadzania  przez  WORD  konkursów,  imprez  nie  mających  charakteru  imprezy  masowej  
w rozumieniu ustawy.
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