
 

 

Sieradz, dnia 07.06.2019 r. 

Do wszystkich Uczestników postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego  
Znak sprawy: D/072/94/W/19 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, udziela odpowiedzi na pytania Ubezpieczycieli do postępowania,  
w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w Sieradzu: 
 
 

1. W odniesieniu do pakietu 2, dział D. Ubezpieczenie Assistance, wnoszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje, 
aby pojazd zastępczy przystosowany był do pełnienia funkcji egzaminacyjnych, ani nie oczekuje, aby był wyposażony w 
inne specjalistyczne urządzenia, które posiada pojazd zastępowany. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że pojazd zastępczy będzie pojazdem o zbliżonych parametrach technicznych.  
 

2. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia  szkód w danych oraz szkód następczych 
(np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że jego intencją nie jest uzyskanie pokrycia dla szkód, których przyczyną jest atak 
cybernetyczny/działanie hakera. Klauzula ataku elektronicznego została zamieszczona w zakresie preferowanym. 
 

3. Prosimy o informację czy w okresie ubezpieczenia w latach 2019-2021 będą prowadzone prace budowlano – 
montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową, montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz 
związanymi z tym próbami i testami. Prosimy o wykaz tych prac wraz z informacją na czym prace te będą polegały oraz 
podanie ich wartości. 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił wyjaśnień udzielając odpowiedzi na pytanie nr 8  w dniu 05.06.2019r. 
 

4. Prosimy o informację czy w okresie ubezpieczenia w latach 2019-2021 planuje się wzrost wartości mienia powyżej 30%. 
Jeśli tak to prosimy o informacje dotyczące tego mienia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie ma aktualnie takich planów. 
 

5. Wnosimy o obniżenie limitu do 10 000 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej (limit wspólny dla mienia od wszystkich ryzyk i 
sprzętu elektronicznego). 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. 
 

6. Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie FR w wysokości 500 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu 
elektronicznego (dotyczy całego zakresu w tym klauzul o ile nie zostały wskazane wyższe). 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie 
 

7. Prosimy o zgodę na zmianę terminu składania ofert na 14.06.2019 r. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu poza wcześniejszą zmianą. 

Jest: 
Termin składania ofert: 11.06.2019 r. do godz. 12:00 
Termin otwarcia ofert: 11.06.019 r. o godz. 12:10 
 

 
 
 
 


