Oznaczenie sprawy: KLA/ZZ-ZP/11/2020

Kaliskie Linie Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz
NIP: 618-00-33-902 REGON: 250442603
tel.: 62 768 00 00
fax: 62 768 00 22
Dotyczy: konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
W związku z pytaniami Wykonawców w imieniu Organizatora konkursu udzielam następujących
odpowiedzi:
PYTANIE nr 1
w nawiązaniu do toczącego postępowania konkursowego zwracamy się z uprzejmą prośbą
o wprowadzenie następujących zmian w treści regulaminu:
1) W pkt. 1 ppkt. 7 lit. c wprowadzenie zmiany zapisu na:
„zatrudnia co najmniej 10 pracowników, uprawnionych do wykonywania czynności
brokerskich, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U.
2017, poz. 2486 z późn. zm.), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej mający charakter wyłączności świadczenia usług, i posiadających co najmniej
nieprzerwane pięcioletnie doświadczenie w pracy brokerskiej, w tym jednego posiadającego
doświadczenie w likwidacji szkód autobusowych (konieczny opis doświadczenia)”
2) W pkt. 1 ppkt. 7 lit. g wprowadzenie zmiany zapisu na:
„przeprowadził lub uczestniczył w ostatnich 3 latach w co najmniej 2 postępowania
przetargowe w oparciu o przepisy Prawo zamówień publicznych na wybór ubezpieczyciela o
kwocie zamówienia przekraczającego 600 000 zł rocznie (postępowanie zgodnie z ustawą PZP
lub w oparciu o regulamin zamówień sektorowych)”
3) W pkt. 9 wprowadzenie zmiany na:
„Kryteria wyboru brokera
Punkty za
kryterium

Kryterium

Ilość lat działalności brokera (liczą się pełne lata
działalności)

Ilość pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej mający
charakter wyłączności świadczenia
usług, i
posiadających uprawnienia do wykonywania czynności
brokerskich i co najmniej 5 letnie doświadczenie

Wysokość sumy gwarancyjnej polisy (polis)
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności brokerskiej:

Siedziba / oddział / przedstawicielstwo/ biuro
terenie Miasta Kalisza powyżej trzech lat

na

Poniżej 10 lat

0

powyżej 10 lat
do/i 15 lat

5

powyżej 15 lat

10

powyżej 10 osób
do/i 30 osób

5

powyżej 30 osób

10

powyżej 5 mln euro
do/i 10 mln euro

5

powyżej 10 mln euro
do/i 25 mln euro

10

powyżej 25 mln euro

20

< 3 lata

0

>3 lat

10
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Obsługa
podmiotów
autobusowego

transportu

zbiorowego

Koncepcja obsługi wraz z oszacowaniem wartości
zamówienia

1

5

2

10

3 i więcej

20

10 stron – ocena
merytoryczna

od 0 do 30

Maksymalna liczba uzyskanych punktów wynosi 100

4) W przypadku braku wyrażenia zgody na zmiany określone w pkt.1-3 wprowadzenie zmiany w
pkt 8 zapisu na:
„8.1. Zamawiający dopuszcza do udziału Konsorcja firm brokerskich złożone z nie więcej niż 2
Członków.
8.2. W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum warunki wskazane:
a) w pkt. 1 ppkt. 7 lit. a, b, c, e, f, g powinien spełniać każdy z Członków Konsorcjum osobno,
b) w pkt. 1 ppkt. 7 lit. d, g powinien spełniać co najmniej jeden z Członków Konsorcjum.
8.3. Do obliczenia punktów zgodnie z zapisami pkt. 9 posłuży najkorzystniejsza wartość
przedstawiona przynajmniej przez jednego z Członków konsorcjum.
8.4. Każdy z Członków Konsorcjum powinien osobno przedłożyć dokumenty określone w pkt.
11 lit. b, c, d, e,f, h, i.”

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Regulaminie konkursu w sposób następujący:
1) w pkt 7 ppkt c otrzymuje nowe brzmienie: „zatrudnia co najmniej 10 pracowników,
uprawnionych do wykonywania czynności brokerskich, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017
r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017, poz. 2486 z późn. zm.), zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej mający charakter wyłączności świadczenia usług, i
posiadających co najmniej nieprzerwane pięcioletnie doświadczenie w pracy brokerskiej, w tym
jednego posiadającego doświadczenie w likwidacji szkód autobusowych (konieczny opis
doświadczenia)”
2) w pkt 7 ppkt g otrzymuje nowe brzmienie: „przeprowadził lub uczestniczył w ostatnich
3 latach w co najmniej 2 postępowania przetargowe w oparciu o przepisy Prawo zamówień
publicznych na wybór ubezpieczyciela o kwocie zamówienia przekraczającego 600 000 zł rocznie
(postępowanie zgodnie z ustawą PZP lub w oparciu o regulamin zamówień sektorowych)”.
3) pkt 9 otrzymuje nowe brzmienie:
„Kryteria wyboru brokera
Kryterium

Ilość lat działalności brokera (liczą się pełne lata
działalności)
Ilość pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej mający
charakter wyłączności świadczenia
usług, i
posiadających uprawnienia do wykonywania czynności
brokerskich i co najmniej 5 letnie doświadczenie

Poniżej 10 lat
powyżej 10 lat
do/i 15 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 osób
do/i 30 osób
powyżej 30 osób

Punkty za
kryterium
0
5
10
5

10

Oznaczenie sprawy: KLA/ZZ-ZP/11/2020

Wysokość sumy gwarancyjnej polisy (polis)
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności brokerskiej:

Siedziba / oddział / przedstawicielstwo/ biuro
terenie Miasta Kalisza powyżej trzech lat

na

Obsługa podmiotów transportu zbiorowego
autobusowego
Koncepcja obsługi wraz z oszacowaniem wartości
zamówienia

powyżej 5 mln euro
do/i 10 mln euro

5

powyżej 10 mln euro
do/i 25 mln euro

10

powyżej 25 mln euro

20

< 3 lata

0

>3 lat

10

1
2

5
10

3 i więcej

20

10 stron – ocena
merytoryczna

od 0 do 30

Maksymalna liczba uzyskanych punktów wynosi 100

W związku z wprowadzonymi ww. zamianami, Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia oraz
Regulaminu konkursu polegającej na zmianie terminu składania ofert:
Nowy termin składania ofert: 09.11.2020 r. do godz. 10:00
W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Regulaminu konkursu w sposób następujący:
1) w pkt 13 ppkt c) otrzymuje nowe brzmienie: Na opakowaniu należy umieścić informację:
„Oferta na wybór brokera ubezpieczeniowego – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert,
tj. 09.11.2020 r. do godz. 10:00”
2) pkt 14 otrzymuje nowe brzmienie:
„Miejsce i termin złożenia oferty:
Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 09.11.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Kaliskich Linii
Autobusowych Sp. z o.o. w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38. Osobistego złożenia oferty
można dokonać wyłącznie w sekretariacie KLA Sp. z o.o. w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 38 (pokój nr 101). Za datę wpływu przyjmuje się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie
KLA Sp. z o.o.”

Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu bez zmian.

Kalisz, dnia 2 listopada 2020 roku

Prezes Zarządu
/-/
Elżbieta Binder

