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dotyczy: rozeznanie cenowe na

Ośrodka Ruchu Drogowego w

zamówienia.

Słupsk, dn, 03.10.2018 r.

Zainteresowani Wykonawcy

u§ugi ,,Ubezpieczenia mienia i OC dziahlności dla Wojewódzkiega

Słtlpsku" - BP/52/2018 - pytania i wyjaśnienie do opisu pnedmiotu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku informuje, że zmianie ulega zapis w
załączniku nr 2- szczegółowy opis pzedmiotu, dział lll OC działalności, w punkcie 7 - szkodowośc.
Zapis błędny: od 0'| .U.2a13 r. do 30.09.2018 r. - brak szkód.

Poprawny zapis powinien bzmieć: od 01.01.2013 r. do 30.09.2018 r. _ 1 szkoda z pażdziernil<a2017

r. Wartość wypłaconego odszkodowania 800 zł.

Zaświadczenie o pzebiegu ubezpieczenia w zaĘczeniu.

Niniejsze pismo stanowi integralną częśc opisu pzedmiotu zamówienia

mienia i oc działalności".

W dniu 03.10,2018 r, pzesłano zainteresowanym mailem, jak równiez

internetowej zamawiającego: www.word.slupsk. pl.

Z poważaniem

na,,Usługi ubezpieczenia

zamieszczono na stronie

NlP 839_25-19-119
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Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia
za okres 01.01.2015 _ 29.09.20{8

UBEZPIECZONY WOJEWODZKI OŚROOeX RUCHU DROGOWEGO
MlERosŁAWsKlEGo 10, 76-200 sŁUPsK
REGON 770944590

podsumowanie

Rok Kod,
ubezpieci!nia Nazwa ubezpieczenia Liczba ryzyk Liczba szkód Kwota Wypłat

Licżba
aktywnych

rezeru

KWota
aktywnych

rezeru

2a17

MMKK1 Mienie Klienta Korporacyjnego - ryzyka Z grupy ministefialnej 8 0,00 z 0,00 Z

lV]MKK2 Mienie Klienta Korporacyjnego - ryzyka z grupy ministerialnej 9 0,00 z 0,00 z

Mocc2 Jbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
iziałalności lub posiadania mienia

1 800,00 Z 0,00 z

2o16

MK Jbezpieczenie mieni a od kr adzieży 0,00 Z 0,00 z

Mo Jbezpieczenie mienia od oonia 0,00 Z 0,00 z

Jbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Z tytułu prowadzenia
jziałalności lub oosiadania mienia

0.00 Z 000Z

2a15

lV]K Jbezpieczenie mieni a od kradzieży 000Z 000z
Mo .]bezp eczen e mienia od ognia 1 1 0,00 Z 0,00 Z

Mocc1 ]bezp]eczenie odpowiedzialnośc cyw]Inej Z tytułU prowadzen a
jziałalności lub posiadan a m enia

1 0,00 Z 0,00 Z

zawarte w UNIQA TU S.A.
Kod

ubezpieczenia Rodzai ubezpieczenia okres
ubezpieczenia od

okres
ubezpieczenia do

lVMKK2 Mienie K| enta Korporacy]nego - ryZyka Z grupy ministeriaInej 9 2a17-1a-17 201 8_1 0ł 6

MlVKK1 Mienie Kl]enta Korporacyjnego - ryzyka z qupy min slerialnej 8 2017-1o-17 201 8-1 0_1 6

MocG2 Jbezpieczen]e odpowiedzialności cywilnej Z tytułu prowadzenia dZ ałalnośc lub pos adan a mien a 2o16-1o-11 201 8-1 0_1 6

fulo Jbezpieczenie mien a od ognia 2o14-1o-17 2o17-10-16

MK _,,]beżpieczenie mien]a od kradziezy 2a14-10-17 2u7-1a-16

Mocc1 Jbeżpieczenie odpowiedzialności cywilnej Z tytułU prowadzenia działalności lub posiadania mienia 2o14-1o-17 201 6-1 0ł 6

lub w rezerwie z umoW w UNIQA TU s.A.
Kod

ubezpieczenia Rodzaj ubezpieczenia Data ostatniei
Wypłaty

Wańość Wypłaty Wańość lezeruy

lVocG2 Jbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułU prowadzenia działalności lub posiadania mienia 2017-1al3 800,00 z 000z]

Niniejsze zaŚwiadczenie przedstawia Wańości wypłat na dzień 2g.09.2o18 oraz wańość utworzonych reżerw na dzień 01 .10.2018,

02,1o,2o18
miejscowość, data i piecżęć osoby Wystawiającej
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