Odpowiedzi na pytania do zapytania w zakresie ryzyk komunikacyjnych Wojewódzkiego
ośrodka Ruchu Drogowego W Gorzowie Wlkp,
27 marca 2018

Do Zamawia'aceqo

W

dniu 23.03,2018r, WołVnełV pvtania dotvczace treści zapVtan]a ofeńoweqo,

Dotyczy; zaproszenia do składania ofeń W postępowaniu którego Wańośćszacunkowa netto nie
pzekracza kwoty 30 000 EUR na śWiadczenie przez Ubezpieczyciela usługi ubezpieczenia ryzyk
komunikacyjnych Wojewódzkiego ośrodkaRuchu Drogowego w Gozowie Wlkp, nr sprawy
AG,2407,3,2018, RF

1,

Proszę o potwierdzenie, że W Sprawach nieuregulowanych W zaproszeniu zastosowanie mają
przepisy prawa oraz ogó|ne Warunki Ubezpieczenia (oWU) Wykonawcy. Jeźeli oWU Wskazują
przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyc'ela, to mają one

zastosowanie, chyba ze Zamawiający WłącZyłje do zakresu ubezpieczenia W niniejszej zapytaniU.

odpowiedź na pvt. Nr

1;

zańawiąący potwierdza, że W sprawach nieurąulowanych W zaproszeniu zastosowanie mają
przepisy prawa oraz ogólne Warunki Ubezpieczenia (oWU) Wykonawcy. Jeźeli oWU wskazują
przesłanki Włącząące lUb ograniczające odpowiedzialnośćUbezpieczyciela, to mają one

zastosowanie, chyba że Zamawiający włączyl je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej zapytaniu.

2.

Proszę o informację:

2,'l- czy za$awiający do tej pory Wykonywał we własnym zakresie naprawy pojazdóW, jeżeli tak,
to W jaki Sposób odbw,r'ały się rozliczenia z Towarzystwem Ubezpieczeń.

odpowiedż na pvt. Nr 2.1.
Zamawiający nie dokonylvał napraw We Własnym zakresie pojazdóW, klórych uszkodzenia zgłaszane
były towa.zystwom Ubezpieczeniowym.

- pfoszę o potwierdzenie, ze zamawiatący zglasząąc
używany pojazd do ubezpieozenia Auto casco najpóźniej W ostatnim dniu obowiązywania
dótychczasowej umowy potwierdzi róWnieź brak uszkodzeń dla tego pojazdu a W przypadku
szkody dokona opisu Uszkodzeń idołączy dokumentację zdjęciową.

2.2. Dotyczy klauzuli Wymogu oględzin

odpowiedź na pvt. Nr 2.2:
Dotyczy klauzuli Wymogu oględzin - zamawiający zglaszĄąc używany pojazd do ubezpieczenia auto
casco najpóźniej W ostatnim dniu obowiązyvvania dotychczasowej umowy może potwierdzić brak
Uszkodzeń dla tego pojazdu. zamawiający może dokonaó opisu uszkodzeń zgłaszanego do
Ubezpieczenia auto casco go]azdu wraz dokumentacją zdjęciową pojaudu, jeślipojazd posiada

widoczne uszkodzenia,

2.3. Czy Ubezpleczyciel będzie miał możliwośćwystawienia pozostałościpojazdu w pżypadku
sżkody całkowitej na platformie internetowej a zamawiąący będzie akceptował cenę

spżedażypozostałościUzyskaną

W

ten sposób?

odpowiedź na Dvtanie nr 2.3:
Ubezpieczycie' będzie miał możliwośćWystawien'{ pozostałościpojazdu W plzypadku szkody
całkowitej na platformie internetowej a zamawiający będzie akc€ptował cenę sp.zedaży pozostałości
Uzyskanej W ten sposób, jako cenę rynkową.
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2,4, Czy zamawiąący akceptuje Wykreśienie sformułowania: ,,pojazd zamknięty z otwańymi
oknami" Z treściklauzUli Lznania.

odoowiedź na pvt. Nr 2.4:
zamawia)ący nie akceptuje Wykreślenie sformułowania: ,,pojazd zamknięty z otwańymi oknami"
z treści kIauzuli uznania, klauzula uznania jest klauzulą dobrowolna, wykonawca może przyjąó
klauzulę W całościlub ją nie zaakceptować, z uwagi na to, że nie jest to klauzula obligatoryjna.
2.5.

intenc.]ą zamawiającego w treściklauzuli uznania było zgłoszenie do ubezpieczenia
pojazdów zabezpieezonych w sposób określonyw klauzuli bez zamknięcia pojazdu

czy

w- fabryczne Wyposażenie, bez Uruchomienia zabezpieczeń pż eciw-kradzieżowych
i

pozosiawieniu pojazdu ż otwańymi szybami?

odpowiedź na pń. Nr 2,5:
Tak, lntencją zamawiającego w treści klauzuli uznania było zgłoszenie do ubezpieczenia pojazdów

Zabezpieczonych W Sposób określony W klauzuii bez Zarnknięcia pojazdu W fabryczne Wyposażenie,
bez Uruchomienia zabezpieczeń przeciw-kradzieżowych i pozostawieniu pojazdu z otwańymi szybami,

3,

Proszę o:
3.,1. Udostępnie Wykazu pojazdóW
odpowiedź na pvt. Nr 3,'t:

W

edytowalnej Wersji,

zamawiająCy Udostępni Wykaz pojazdóW W ed},towalnej Wersji na stronie WWw,bip,Wordgorzow

pl,

3,2, Uzupełnienie wykazu pojazdów o rok produkćji, pojemność,moc, ładownośćdla pojazdóW
innych niź osobowe, liczbę miejsc, datę końca okresu ochrony oC i datę końca okresu

ochorny W Ac,
odpowiedź na pvt. 3.2:

zamawiająCy zamieściłWykaz pojazdóW w zał, nr 1 - charakterystyka Zamawiającego (str. 3 i 4),
3,3, lnformację, czy podana SUma ubezpieczenia pojazdów odpowiada ich Wańości rzeczylvisiej
na dzień ogloszenia zaproszenia, czy odpowiada ich sumie z dotychczasowych polis. czy
UWzględnia Wa.tośćewentualnego dodatkowego Wyposaźenia pojazdu (np, oznakowanie itp,)

odDowiedż na pń. Nr 3.3:
Podana suma ubezpieczenia pojazdóW odpowiada ich Wańości źeczywistej na dzień ogłoszenia
zaproszenia i uwzględnia WartośćewentuaInego Wyposaźenia pojazdU,

3.4, Udostępnienie zaświadczeń od Ubezpieczyciela/li Z prżebiegu dotychczasowego
ubezpieczenia za okres ostatnich 36 miesięcy, ewentualnie proszę o dane szkodowe

Z Uwzględnieniem Wysokości rezerw z rozbiclem na poszczególne lala i ryzyka, oraz podanie

ilośói pojazdów (liczba rrzyk) ubezpieczonych W poszczególnych latach

z

podziałem na

ryzyka.

odDowiedź na Dń. Nr 3.4:
zamawlający udostępni zaśWiadczenia na stronie

3.5. Wyłączenie z zakresu ochrony

WWW,

Ac szkód

bip-Wordgorzow, pl.

spowodowanych otwarciem się podczas.iazdy

pokryWy silnika, drZWi oraz innych elementóW pojazdu,

odpowiedż na pvt. Nr 3.5:
zamawiąący nie Wyraża zgody na Wyłączenie z zakresu ochrony

Ac

szkód spowodowanych

otwarciem się podczas jazdy pokrywy siln jka, drzwi oraz innych elementóW pojazdu,

L./ł--=-----,-,

/frauyą
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3.6. Wyłączenie z żakresu ochrony NNW kierowcy i pasażera szkód W następstwie zawału serca
lub krwotoku śródmózgowego.
odpowiedź na Dvt. Nr 3.6:
Zamawiający nie Wyraźa zgody na wyłączenie z zakresu ochrony NNW kierowcy i pasaźera szkód
W następstwie zawafu serca lub kMotoku śródmózgowego,
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