
Odpowiedzi część 2 

Sieradz, dnia 29.05.2015 r. 
 

Do wszystkich Uczestników postępowania  
W trybie zapytania ofertowego znak sprawy D/230/72/’15 

 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, udziela odpowiedzi na pytania Ubezpieczycieli do zapytania 

ofertowego na usługę ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w postępowaniu o wartości poniżej 
30.000 euro, prowadzonym bez stosowania ustawy Prawo zamówień Publicznych na pytania Ubezpieczycieli z dnia  
28.05.2015 r.  
 
W odpowiedzi na pytanie 1 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu informuje, iż nie wyraża zgody na 
przesunięcie terminu składania ofert. 
 
WORD w Sieradzu nie wyraża zgody na modyfikacje Zapytania Ofertowego wskazane w pytaniach: 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 41. 
 
WORD w Sieradzu nie wyraża zgody na wykreślenie klauzul o których mowa w pytaniach; 13, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 36, 
37. Jednocześnie informuje, iż propozycje Ubezpieczyciela dotyczące przeniesienia niektórych klauzul do zakresu 
fakultatywnego są niezasadne bowiem, w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym nie dokonuje się oceny zakresu 
ubezpieczenia i nie przewiduje się zakresu fakultatywnego. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, natomiast zakres 
ubezpieczenia zawarty w Zapytaniu Ofertowym jest obligatoryjny dla wszystkich oferentów. 
 
W odpowiedzi na pytanie 6, WORD w Sieradzu wyraża zgodę na przeprowadzenie lustracji, po wcześniejszym uzgodnieniu 
dogodnego dla obu stron terminu. 
 
W odpowiedzi na pytanie 8, WORD w Sieradzu informuje, iż ewidencja środków trwałych w tym sprzętu elektronicznego 
stacjonarnego i przenośnego znajduje się w siedzibie WORD w Sieradzu i może zostać udostępniona do wglądu 
ubezpieczyciela podczas lustracji ryzyka. 
 
W odpowiedzi na pytanie 9,  WORD w Sieradzu wyraża zgodę na obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do 10.000 zł. 
Jednocześnie nie dokonuje dalszych modyfikacji. 
 
W odpowiedzi na pytanie 10, WORD w Sieradzu informuje, że na chwilę obecną nie posiada żadnych środków trwałych  
w budowie. Z uwagi jednak na 24 miesięczny okres ubezpieczenia oraz możliwość przyszłych środków trwałych w budowie, 
taki zapis został zamieszczony w zapytanie ofertowym. 
 
W odpowiedzi na pytania: 14 i 40, WORD w Sieradzu potwierdza interpretację Ubezpieczyciela. 
 
W odpowiedzi na pytanie 15, WORD w Sieradzu wyraża zgodę na zaproponowaną treść klauzuli, z wyłączeniem zapisu 
dotyczącego zastosowania franszyzy redukcyjnej. 
 
 

                         Z poważaniem 
 

Henryk Waluda 
Dyrektor 

Wojewódzkiego Ośrodka  
                                                                                                                                                                   Ruchu Drogowego 

 
 
 
 
 
 
 
 


