Oznaczenie sprawy KPT/NZ/08/2015

Kalisz, dnia 18 grudnia 2015 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Kodeksu Cywilnego na
usługę „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, majątku i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. i Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.”
W ww. postępowaniu Wykonawcy zwrócili się z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ oraz
Opisu Przedmiotu Zamówienia, Pełnomocnik Zamawiającego Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe
udziela poniżej odpowiedzi na pytania:

CZĘŚĆ I zamówienia: Ubezpieczenie PKS w Kaliszu Sp. z o.o.
Pytanie nr 1.
Proszę o udzielenie informacji o posiadanych zabezpieczeniach przeciw pożarowych i przeciw
kradzieżowych.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający informuje, że:
a) w zakresie ochrony przeciwpożarowej dysponuje:
 podręcznym sprzętem gaśniczym, rozmieszczonym w ilości zgodnej z normami, z aktualnym
badaniem sprawności;
 instalacją hydrantów zewnętrznych rozmieszczonych na terenie lokalizacji przy ul. Wrocławskiej
30-38
b) w zakresie przeciwkradzieżowej:
 teren lokalizacji przy ul. Wrocławskiej 30-38 jest dozorowany przez system kamer zewnętrznych,
z rejestratorem obrazu;
 teren lokalizacji jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej;
 z uwagi na utrzymanie ciągłości zdolności operacyjnej, na terenie spółki (warsztat, dyspozytornia)
– przez całą dobę - przebywają pracownicy.
CZĘŚĆ II zamówienia: Ubezpieczenie KLA Sp. z o.o.
Pytanie nr 1.
Proszę o udzielenie informacji o posiadanych zabezpieczeniach przeciw pożarowych i przeciw
kradzieżowych.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że:
 w odniesieniu do lokalizacji przy ul. Wrocławskiej 30-38 zastosowanie ma opis zawarty w
odpowiedzi na pytanie 1, dotyczące części I zamówienia;
 w lokalizacji przy ul. Majkowskiej 26 brak szczególnych zabezpieczeń ppoż. W pobliżu jest
sprawna, miejska instalacja hydrantów zewnętrznych. Z uwagi na zaprzestanie eksploatacji do
budynków znajdujących się w tym miejscu zostanie odcięta dostawa mediów. Brak szczególnych
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - okna i drzwi są w należytym stanie technicznym i
zamknięte. Teren ogrodzony i częściowo w porze nocnej oświetlony. W ciągu dnia mogą
przebywać pracownicy ubezpieczonego lub osoby działające w jego imieniu.

Pytanie nr 2.
Proszę o informację, które budynki zostaną wyłączone z użytkowania (lokalizacja przy Majkowskiej 26).
Odpowiedź na pytanie nr 2.
Zamawiający informuje, że od 01.01.2016 całkowicie zaprzestaje prowadzenia działalności w lokalizacji
przy ul. Majkowskiej 26. Lokalizacja jest przeznaczona do zbycia.
Pytanie nr 3.
Prosimy o akceptacją poniższych warunków dla budynków, które zostaną wyłączone z użytkowania:
* konieczność stałego dozoru ubezpieczonego mienia, a w odniesieniu do całych lokalizacji wyłączonych
z eksploatacji konieczność dozoru mienia przez zewnętrzną firmę ochroniarską z ważną polisą OC;
* konieczność odłączenia wszelkich maszyn, urządzeń od źródeł zasilania i ich zakonserwowanie;
* konieczność bieżącej konserwacji wszystkich instalacji;
* konieczność utrzymywania gotowych do użycia wszelkich występujących środków zabezpieczenia
mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, włamaniowy, itp.
Odpowiedź na pytanie nr 3.
Zamawiający nie akceptuje opisanych warunków w odniesieniu do budynków (lokalizacji), które zostaną
wyłączone z eksploatacji.
Alternatywnie Zamawiający zaakceptuje następujące postanowienia w odniesieniu do lokalizacji
wyłączonej z eksploatacji:
Klauzula wyłączenia z eksploatacji
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że budynki/obiekty
czasowo wyłączone z eksploatacji są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie przewidzianym umową
ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający:
* zapewni regularny dozór tychże obiektów oraz wizytę osoby ze strony zarządcy ubezpieczanej
nieruchomości w okresach nie rzadszych niż 7 dni;
* prowadzi i będzie uzupełniał na bieżąco książki obiektów budowlanych;
* podejmie działania zmierzające do ich zachowania w należytym stanie technicznym (regularna
konserwacja i przeglądy budynków/obiektów i ich instalacji, wykonywanie remontów i napraw bieżących);
* zapewni sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji, z przeznaczeniem do
rozbiórki/wyburzenia.
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