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Sieradz, dnia 05.06.2019 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. Czy posiadacie Państwo mienie nieużytkowane/ wyłączone z eksploatacji, jaka jest ich wartość. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnie mienia nieużytkowanego/wyłączonego z eksploatacji. 
 

2. W odniesieniu do mienia nieużytkowanego / wyłączonego z eksploatacji proszę o podanie następujących informacji: 
przeznaczenie, stan techniczny mienia, aktualna dokumentacja fotograficzna, wartość. 
Odpowiedź: nie dotyczy. 
 

3. Czy posiadacie Państwo pustostany, jeśli tak to proszę o ich wyłączenie z zakresu ochrony. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnie pustostanów. 

 
4. W przypadku braku akceptacji w pytaniu 3, proszę o podanie ich wartości oraz przeznaczenia, stanu technicznego, 

aktualnej dokumentacji fotograficznej. Jakie są zabezpieczenia ppoż i kradzieżowe. 
Odpowiedź: nie dotyczy 

 
5. W odniesieniu do mienia nie użytkowanego przez okres dłuższy niż 30 dni oraz w odniesieniu do obiektów wyłączonych z 

eksploatacji proszę o wprowadzenie zakresu ubezpieczenia ograniczonego do flexy (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, 
upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 
1.000zł.  
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. 
 

6. Czy w odniesieniu do mienia nieużytkowanego / wyłączonego z eksploatacji/ pustostanów miały miejsce w przeszłości 
jakieś szkody? Jeśli tak to proszę o podanie przyczyny i rozmiaru szkód. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiadał takiego mienia. 
 

7. Proszę o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć  
z eksploatacji jakiekolwiek mienie? Jeśli tak, proszę wskazać to mienie z podaniem przewidywanej wartość wyłączonego 
z eksploatacji mienia. 
Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecna nie posiada takich planów. 
 

8. Proszę o informacje czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki przeznaczone do remontu lub rozbiórki. Jeśli tak, to 
proszę o wyłączenie z zakresu ochrony budynków przeznaczonych do rozbiórki. 
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do remontu lub rozbiórki. Możliwe są 
drobne prace naprawcze wynikający z eksploatacji obiektów. 

 
9. Proszę o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia będące przedmiotem ubezpieczenia (w tym budynki, 

budowle, lokale) jest w należytym stanie technicznym, a  bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są 
terminowo. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

10. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie lokalizacje / obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia 
p/pożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
11. Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  zastosowanie mają przepisy prawa 

oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia 
w niniejszej SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił przedmiotowe zapisy w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia– POSTANOWIENIA WSPÓLNE. 

 
12. Proszę o określenie PML-u –w której lokalizacji oraz jaka wartość. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PML nie został określony dla danej lokalizacji. Zamawiający podaje wartość mienia 
w podziale na dwie lokalizację 

 WARTOŚĆ 
WORD 98-200 Sieradz 

ul.3-go Maja 7 
ODTJ 98-200 Sieradz ul. 

Sikorskiego 1 

BUDYNKI 5 154 282,10 3 427 137,03 1 727 145,07 

BUDOWLE 8 446 728,78 1 558 338,93 6 888 389,85 

GRUPA 4 KŚT 1 473 186,55 244 782,39 1 228 404,16 

GRUPA 5 KŚT 50 501,41 50 501,41 0,00 

GRUPA 6 KŚT 307 078,03 174 848,16 132 229,87 

GRUPA 7 KŚT 31 081,50 0,00 31 081,50 

GRUPA 8 KŚT 378 119,21 327 424,10 50 695,11 

RAZEM 15 840 977,58 5 783 032,02 10 057 945,56 

    
NISKOCENNE 363 034,54 337 319,77 25 714,77 

    
SPRZĘT ELETRONICZNY GR 4 KŚT 238 656,47 232 914,84 5 741,63 

SPRZĘT ELETRONICZNY GR 6 KŚT 112 020,14 112 020,14 0,00 

RAZEM 350 676,61 344 934,98 5 741,63 
 

13. Proszę o informacje czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów lub 
składowisko odpadów. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wysypiska śmieci, sortowni odpadów, składowiska odpadów. 

 
14. Proszę po potwierdzenie, że w OC wyłączona jest działalność związana z administrowaniem wysypiskiem śmieci/ 

sortownią odpadów. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 
 

15. Proszę o potwierdzenie, że z zakresu ochrony Odpowiedzialności Cywilnej – Pakiet 1, wyłączona jest odpowiedzialność za 
szkody transportowe – OC Przewoźnika, OC Spedytora) 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
16. Proszę o informację czy posiadacie Państwo instalacje solarne lub fotowoltaiczne, jeśli tak to czy zgłaszane są do 

ubezpieczenia oraz proszę o podanie ich wartości.  
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada instalację fotowoltaiczną na budynku ODTJ – stanowi ona część składową 
wartości budynku ODTJ. 

 
17. Proszę o wprowadzenie następującej treści postanowień dotyczących katastrofy budowlanej „Z zachowaniem 

pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe 
w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części 
obiektu, niezależnie od przyczyny pierwotnej.  
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą włączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i 
umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:  
− których wiek przekracza 50 lat ,  
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. 

 
18. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 10.06.2019r. na 12.06.2019r. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu ofert. Zmianie ulega SIWZ i Ogłoszenie 
 
SIWZ 
Było: 
Termin składania ofert: 10.06.2019 r. do godz. 12:00 
Termin otwarcia ofert: 10.06.019 r. o godz. 12:10 
Jest: 
Termin składania ofert: 11.06.2019 r. do godz. 12:00 
Termin otwarcia ofert: 11.06.019 r. o godz. 12:10 
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(…)  XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
7. Oferta winna być umieszczona w trwale zapieczętowanej kopercie, z oznaczeniem nazwy Wykonawcy i adresu do 
korespondencji, z dopiskiem: Oferta w postępowaniu D/072/94/W/19 – USŁUGA UBEZPIECZENIA WOJEWÓDZKIEGO 
OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W SIERADZU – NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA 11.06.2019 R. GODZ. 
12;10. 
(…) 
X I I . MIEJ SCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu,  98-200 
Sieradz, ul. 3-go Maja 7, parter, sekretariat nie później niż do dnia 11.06.2019 r., do godz. 12:00. 
(…) 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, 98-200 
Sieradz, ul. 3-go Maja 7, parter, pokój nr 15 w dniu 11.06.2019 r. r., o godz. 12:10. 
 

19. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.  
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił przedmiotowe zapisy w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia– POSTANOWIENIA WSPÓLNE. 

 
20. Dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń wskazanych w przedmiotowym postępowaniu. 
 
21. Prosimy o zgodę na składkę minimalną w AC w wysokości 300 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. 
 
22. Prosimy o zgodę na poniższe zapisy dotyczące kosztów holowania:   

Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel, w przypadku powstania szkody objętej zakresem ochrony 
ubezpieczeniowej, pokrywa koszty transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego, 
do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy szkoda powstała za granicą RP, kiedy Ubezpieczyciel pokrywa koszt 
transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł, Powyższe koszty Ubezpieczyciel 
zwraca niezależnie od sumy ubezpieczenia, łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia 
określonej w umowie ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Pakiet 2 Auto casco – Zakres ubezpieczenia zmieniając zapisy na poniższe: 
 
W ramach dodatkowego ponad sumę ubezpieczenia limitu do kwoty brutto 1.000 zł  Ubezpieczyciel pokryje koszty 
holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do siedziby Ubezpieczonego lub do zakładu naprawczego (z 
zastrzeżeniem sytuacji, gdy szkoda powstała za granicą RP, kiedy Ubezpieczyciel  pokrywa koszt transportu do wysokości 
10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł), oraz koszty parkowania uszkodzonego pojazdu (nie 
dłużej niż do dnia przeprowadzenia oględzin), uprzątnięcia pojazdu z miejsca kolizji, działań podjętych w celu zmniejszenia 
zakresu szkody.  
Powyższe koszty Ubezpieczyciel zwraca niezależnie od sumy ubezpieczenia, łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 
10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. 
Powyższy limit stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia. 
 

23. Prosimy o zgodę na wykreślenie poniższego zapisu i zgodę na nowy zapis: 
Jest: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ogumieniu bez uwzględniania stopnia zużycia 
eksploatacyjnego. 
Zmiana na: Przy ustalaniu odszkodowania za szkodę w ogumieniu, akumulatorze, układzie wydechowym uwzględnia się 
ich faktyczny stopień zużycia eksploatacyjnego. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Pakiet 2 Auto casco – Zakres ubezpieczenia – zmieniając zapisy na poniższe: 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ogumieniu. Przy wymianie ogumienia, do ustalenia 
wysokości szkody przyjmuje się cenę nowego elementu, pomniejszoną o stopień jego zużycia określony w protokole 
oględzin. 

 
24. Prosimy o zgodę na zmianę w zakresie „Klauzuli naliczania składki w ubezpieczeniu dobrowolnym ASSISTANCE” poprzez 

wprowadzenie składki rocznej bez względu na okres ubezpieczenia i płatnej jednorazowo. 
Odpowiedź: Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w przedmiotowym zakresie. 
 

25. Prosimy o zgodę na poniższe zmiany: 
Jest: W przypadku zaistnienia szkody autocasco Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę o jej zaistnieniu, 
nie później niż w ciągu 10 dni od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie. Zmiana na: W przypadku wystąpienia szkody 
Ubezpieczony, Ubezpieczający lub osoba upoważniona do kierowania pojazdem obowiązana jest m.in.: 
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a. niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej informacji do 
zgłoszenia zdarzenia do Ubezpieczyciela. 

b.niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili powzięcia wiadomości o kradzieży, rabunku (rozboju) pojazdu 
lub jego wyposażenia 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 3b do SIWZ – Projekt Umowy do Pakietu 2 - § 6 pkt.1 
otrzymuje brzmienie:  

§ 6. 
Zgłoszenie i likwidacja szkody, wypłata odszkodowania 

1. W przypadku zaistnienia szkody autocasco Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę o jej zaistnieniu, nie 
później niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili uzyskania wiadomości o szkodzie a w przypadku powzięcia wiadomości o 
kradzieży, rabunku (rozboju) pojazdu termin powiadomienia Wykonawcy wynosi 2 dni robocze. 
 

26. Prosimy o zgodę na zmianę terminu składania ofert z 10.06.2019 godzina: 12: 00 na 11.06.2019 godzina: 13:00. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmiana terminu zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18. 
 

27. Prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.06.2019r. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmiana terminu zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18. 

 
 


