Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 30 - 38
62 - 800 Kalisz

Kalisz, dnia 5 grudnia 2014 roku
Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/12/2014

Informacja dla Wykonawców
dot. postępowania pn. „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 związku z pytaniem Wykonawcy w imieniu Zamawiającego udzielam następującej odpowiedzi:
CZĘŚĆ I zamówienia: Ubezpieczenie PKS w Kaliszu Sp. z o.o

Pytanie nr 1:
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie,
chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, że wypadek ubezpieczeniowy musi mieć miejsce w okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wypadek ubezpieczeniowy musi mieć miejsce w okresie
ubezpieczenia.
Pytanie nr 4:
Prosimy o zmianę wyrażenia „zdarzenia” i zastąpienie go „wypadki”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie.
Pytanie nr 5:
Proszę o wskazanie, które składniki majątku są ubezpieczane wg wartości ewidencyjnej brutto, a
które wg wartości odtworzeniowej - załącznik nr 1 rozdział II pkt 1.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż w załączniki nr 1 rozdział II pkt 2 składniki majątku poz. 1-4 tj.:
budynki, budowle, wiaty przystankowe, maszyny, urządzenia i wyposażenie są ubezpieczane
wg wartości ewidencyjnej brutto.
Pytanie nr 6:
Proszę o informację czy jest możliwość wprowadzenia odrębnej sumy ubezpieczenia dla
ubezpieczenia gotówki od rabunku w autobusie w wysokości 1.000 PLN - załącznik nr 1 rozdział
II pkt 2.
Odpowiedź:
Zamawiający w załączniki nr 1 rozdział II pkt 2 w poz. 4 dodaje pkt „4.1. Gotówka od
rabunku w autobusie podlimt 2.000 PLN.”
Pytanie nr 7:
Prosimy o informację nt. stanu obiektów, czy są prowadzone przeglądy i konserwacje zgodnie z
przepisami prawa.
Odpowiedź:
Przeglądy i konserwacje prowadzone są zgodnie z przepisami prawa.
Pytanie nr 8:
Prosimy o podanie liczy kursów międzynarodowych w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Odpowiedź:
Przewozy międzynarodowe są świadczone tylko w zakresie przewozów okazjonalnych
(wynajmy), w ostatnich 12 miesiącach - 1 wynajem.
Pytanie nr 9:
Prosimy o odpowiedź czy wśród szkód zgłoszonych z ryzyka OC komunikacyjnego wystąpiły
szkody poza terenem RP w okresie ostatnich 5 lat.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje wiedzą o zaistnieniu takich szkód.

CZĘŚĆ II zamówienia - Ubezpieczenie KLA Sp. z o.o.

Pytanie nr 1:
Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie
mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy
Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie,
chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają
zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, że wypadek ubezpieczeniowy musi mieć miejsce w okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wypadek ubezpieczeniowy musi mieć miejsce w okresie
ubezpieczenia.
Pytanie nr 4:
Prosimy o zmianę wyrażenia „zdarzenia” i zastąpienie go „wypadki”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w powyższym zakresie
Pytanie nr 5:
Prosimy o informację o przebiegu szkodowym ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności
cywilnej w ostatnich 3 latach.
Odpowiedź:
W załączeniu zaświadczenia.
Pytanie nr 6:
Proszę o wskazanie, które składniki majątku są ubezpieczane wg wartości ewidencyjnej brutto, a
które wg wartości odtworzeniowej - załącznik nr 2 rozdział II pkt 1.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż w załączniki nr 2 rozdział II pkt 2 składniki majątku poz. 1-4 tj.:
budynki, budowle, wiaty przystankowe, maszyny, urządzenia i wyposażenie są ubezpieczane
wg wartości ewidencyjnej brutto.
Pytanie nr 7:
Proszę o informację czy jest możliwość wprowadzenia odrębnej sumy ubezpieczenia dla
ubezpieczenia gotówki od rabunku w autobusie w wysokości 1.000 PLN - załącznik nr 2 rozdział
II pkt 2.
Odpowiedź:
Zamawiający w załączniki nr 2 rozdział II pkt 2 w poz. 4 dodaje pkt „4.1. Gotówka od
rabunku w autobusie podlimt 2.000 PLN.”
Pytanie nr 7:
Prosimy o informację nt. stanu obiektów, czy są prowadzone przeglądy i konserwacje zgodnie z
przepisami prawa.
Odpowiedź:
Przeglądy i konserwacje prowadzone są zgodnie z przepisami prawa.
Pytanie nr 8:
Proszę o następujące informacje w odniesieniu do załącznika nr 2 rozdział II pkt 1
dotyczące miejsca ubezpieczenia ul. Majkowska 26, 62 - 800 Kalisz:
- czy mienie zgłaszane do ubezpieczenia w tej lokalizacji jest użytkowane?
- jaka działalność jest tam prowadzona?
- czy teren jest całodobowo dozorowany?
- czy mienie jest przeznaczone na sprzedaż?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że teren jest całodobowo dozorowany. Aktualnie mienie zgłaszane
do ubezpieczenia w tej lokalizacji, nie jest w całości użytkowane, jedynie tylko w części gdzie
znajduje się Stacja Diagnostyczna.
Na dziś Zamawiający nie ma skonkretyzowanych dalszych planów związanych z docelowym
przeznaczeniem tej nieruchomości.

Prezes Zarządu
/-/
Jerzy Walczyński
Kalisz, dnia 5 grudnia 2014 roku
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