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Zainteresowani Wykonawcy

dotyczy: rozeznanie cenowe na usługi ,,Ubezpieczenia mienia i OC działalności dla Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku" - BP/37/2020 - plltania i odpowiedzi do opisu przedmiotu

zamówienia.

Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku informuje, że w prowadzonym rozeznaniu

wpłynęły pytania. na które udzielamv odpowiedzi oraz prośba o przesłanie dodatkowvch

informacj!.

Pytanie 1.

Proszę o krotki opis,,budowle - obiekty inżynierii lądowej".

Odpowiedź na pytanie 1:

Obiekty inżynierii obejmują: drogę, parkingi, plac manewrowy, miasteczko ruchu drogowego, wiata.

Pytanie 2,

Proszę o krótki opis szkody w mieniu ze stycznia 2020 r,

Odpowiedź na pytanie 2:

Szkoda majątkowa z 21.01.2020 r. dotyczyła awarii rury wodociągowej (rozszczelnienie) w OSKP
WORD Słupsk. W wyniku wycieku wody zalane zostaĘ ściany w 2 pomieszczeniach tj. stanowisko

przeglądowe stacji kontroli pojazdów i ściana sąsiadująca przeległego pomieszczenia.

Pytanie 3.

Czy suma ubezpieczenia budynku OSKP obejmuje panele fotowoltaiczne? Jezeli tak, jaka jest ich

wańośó?

Odpowiedź na pytanie 3:

Wydatki poniesione na system fotowoltaiczny stanowiły modernizację budynku i powiększyły wańość
początkową budynku administracyjnego.

Zatem w załączniku nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie l, pkt 7b zostają

wykreślone 2 ostatnie Wrazy "panele fotowoltaiczne".
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Pytanie 4.

W jaki sposób jest chronione mienie przed kradzieżą? Proszę o krotki opis zabezpieczeń.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zostały opisane w załączniku nr 2 tj. ,,szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia" w punkcie 5 na stronie 1.

Pytanie 5.

Jakie to są środki trwałe?

Odpowiedź na pytanie 5:

Środkitrwałe to m.in.: agregat prądotwórczy, zespoły komputerowe, pług śnieżny, kosiarka,

monitoring w samochodach egzaminacyjnych, cctv, maszyny i urządzenia na stacji kontroli

pojazdów.

Pytanie 6.

Proszę o informację z CE|DG z numerami PKD, ponieważ u nas system zaciąga u Państwa tylko PKD

o numeże 85.53Z.

l z jakiego tytułu zostały wypłacone odszkodowania?

Odpowiedź na pytanie 6:

Numery PKD działalności WORD Słupsk zostały wskazane w załączniku nr 2 ,,szczegółowy opis

przedmiotu zamowienia" w dziale lll, na str. 3.

WORD Słupsk został powołany do życia Zaządzeniem Wojewody Słupskiego nr 26198 z dnia 20

kwietnia '1998 roku, na podstawie ań. 116 ust. 1 oraz art 120 ust 1 ustawy z dnia 20 czervvca 1997

roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, oraz Nr 160, poz, 1086)

W myśl ań.116 ustawy z dnia 20 czeryvca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98,poz.602)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest samorządową wojewódzką osobą prawną.

WORD nie jest wpisany do CeiDG, ani do KRS. Status WORD określony jest na:

http://bip.word.slupsk. pl/strona,status-prawny-word

Odszkodowanie w styczniu 2020 r. - informacja w punkcie 2.
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Niniejsze pismo stanowi integralną część opisu pzedmiotu zamówienia na ,,Usługi ubezpieczenia

mienia i oc działalności".

W dniu 17.09.2020 r. pzesłano zainteresowanym mailem, jak również zamieszczono na

i nte rn etowej zamawiająceg o : www.wo rd. s l u psk. pl .

Z poważanlem
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