
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t. jedno z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późno zm.), zawiadamia
się, że wpłynęły od Wykonawców pytania oraz wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na wykonywanie usługi ubezpieczenia mienia i
odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Pile, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych
Pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza zmianę systemu ubezpieczenia środków obrotowych
z pierwszego ryzyka na sumy stałe;
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:
Proszę podać rodzaj środków obrotowych i sumę ubezpieczenia w systemie sum stałych

Odpowiedź:
Między innymi materiały biurowe i edukacyjne, akcesoria samochodowe, itp.

Pytanie:
pkt.4 ppkt. f proszę wyjaśnić jakiego mienia dotyczy tymczasowe składowanie

Odpowiedź:
Będącego w posiadaniu Zamawiającego, np. sprzęt elektroniczny.

Pytanie:
Ponadto prosimy o podanie limitu na przepięcia spowodowane wyładowaniem
atmosferycznym, oraz w miejsce definicji aktów terrorystycznych proponujemy klauzulę
aktów terroryzmu o treści:

KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do
zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej
prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów
terroryzmu.

2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla
osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych,
ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem
na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie
szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe
lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
.................... zł

5. Franszyza redukcyjna : 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000 zł

Proszę o podanie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla tej klauzuli



Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że limit dot. przepięcia został określony w SIWZ i wynosi 50000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Dopuszcza się włączenie klauzuli aktów terroryzmu w proponowanej treści i ustalenie limitu
na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 250 000 PLN

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie:
pkt. 2.2 proszę podać ilość (długość) dróg w kilometrach pozostających w zarządzaniu oraz
wielkości działek o funkcji drogowej
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że intencją zapisu pkt. 2.2. jest objęcie ochroną ubezpieczeniową
szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w miasteczku ruchu drogowego i na
placach manewrowych.

Pytanie:
pkt. 2.3 proszę podać źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody,
(potencjalne scenariusze szkody), najbliższe otoczenie, odległość od zbiorników wodnych,
skupisk ludzkich.
Odpowiedź:
nie stanowi pytania dot. wyjaśnienia SIWZ zgodnie z art. 38 pzp

Pytanie:
pkt. 2.4 proszę podać rodzaj oraz szacunkową wartość ruchomości, rodzaj zawartej umowy,
czy przedmiotowe mienie jest ubezpieczone w ramach innego ubezpieczenia majątkowego

Odpowiedź:
nie stanowi pytania dot. wyjaśnienia SIWZ zgodnie z art. 38 pzp

Pytanie:
pkt. 2.5 proszę podać rodzaj oraz wartość mienia przechowywanego oraz do kogo ono
należy, miejsce przechowania mienia, sposób przechowania, czy mienie jest ubezpieczone w
ramach innego ubezpieczenia majątkowego
Odpowiedź:
W szczególności mienie należące do kursantów np. okrycia, torby, plecaki itp. Zamawiający
nie może określić wartości mienia przechowywanego. Limit w ramach sumy gwarancyjnej -
zgodny z siwz. Miejsce przechowywania mienia zgodnie z SIWZ.
nie stanowi pytania dot. wyjaśnienia SIWZ zgodnie z art. 38 pzp

Pytanie:
pkt. 2.6 prosimy podać ilość i rodzaj planowanych imprez w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:
na chwilę obecną WORD Piła nie posiada harmonogramu planowanych imprez.

Ubezpieczenie Auto casco
Pytanie:
pkt. 3 czy zamawiający dopuszcza zmianę dokonywania oględzin z 2 dni na oględziny
zgodnie z owu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie:
pkt. 4 ostatni akapit - proponujemy zmianę zapisu na: w przypadku szkody całkowitej
wysokość odszkodowania wypłacana jest według wartości z dnia szkody
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie:
- pkt.5 proponujemy dopisanie: nie dotyczy ogumienia
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody

Zestawienie szkodowości - ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie:
Proszę podać szkodowość również za lata 2007 i 2008 (liczba szkód oraz kwoty
wypłaconych odszkodowań w poszczególnych grupach)

Odpowiedź:

Za rok 2009 i 2010 szkodowość została podana w siwz załącznik nr 8

Zestawienie szkodowości za rok 2007/2008
Rok Rodzaj szkody IloŚĆ szkód Wypłata

odszkodowania
2007 OC KOM 2 2 147,00

AC 8 2821200
NNW Brak szkód

2008 OC KOM 3 4204,00
AC 3 8649,00
NNW Brak szkód

i.

Pytanie:
Ponadto prośba o ponowne przesłanie załącznika nr S, załączony do specyfikacji jest
nieczyteiny ze względu na zbyt drobny druk.
Odpowiedź:
Zamawiający prześle na adres e mail Wykonawcy, załącznik nr 5.

Pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia z 24 miesięcy na 12
miesięcy
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.

Pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli reprezentantów na poniższą treść
z dołączeniem klauzuli rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego oraz
pozostałych.



Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzul oraz wykreślenie klauzul, o które
wnosi Wykonawca. Treść klauzul została określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i nie ulega zmianie. Propozycje Wykonawcy nie stanowią pytania dot.
wyjaśnienia SIWZ zgodnie z art. 38 pzp

Pytanie:
Prosimy o wykreślenie klauzuli nr 9 - likwidacyjnej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli

Pytanie:
Prosimy również o przesunięcie do dnia 29.10.2010r terminu składania ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu składania ofert.
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