Kalisz, dnia 4 listopada 2010r.

Wyjaśnienie do pytań związanych z treścią Specyfikacji postępowania Wybór brokera
ubezpieczeniowego oraz ubezpieczyciela dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

1. W udostępnianych materiałach nie znajduje się wykaz szkodowości dla poszczególnych
ryzyk do tej pory objętych ochroną ubezpieczeniową - konieczne byłoby wskazanie
szkód, za które otrzymaliście Państwo odszkodowania w ciągu ostatnich 3 lat wraz z
wysokością otrzymanej z zakładu ubezpieczeń wypłaty. Wykaz szkodowości jest dla
ubezpieczycieli niezwykle ważnym dokumentem pozwalającym na właściwe
oszacowanie ryzyka oraz oceny wysokości wymaganej przez Ubezpieczycieli składki.
Wyjaśnienie:
Wykonawcy, którzy zgłosili zamiar złożenia oferty i otrzymali od KLA Sp. z o.o.
dokumentację, o której mowa w części VIII ust 7 Specyfikacji winni zwrócić się na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, bezpośrednio do wskazanych poniżej dotychczasowych
ubezpieczycieli KLA Sp.z o.o., z zapytaniem o szkodowość:
•

STU Ergo Hestia S.A.

•

PZU S.A.

2. W przekazanym formularzu ofertowym wskazane są dwa warianty ofert
przedstawionych
przez
zakłady
ubezpieczeń
tymczasem
w
treści
specyfikacji wskazujecie Państwo, że nie jest dopuszczalne składanie ofert
wariantowych. Proszę o wyjaśnienie czy w takim razie jest dopuszczalne czy
też nie składanie ofert wariantowych np. różniących się zakresem ochrony,
a co za tym idzie - wysokością składki.
Wyjaśnienie:
Dopuszczalne jest składanie ofert wariantowych.
3. Mam również wątpliwości co do mierzalności pierwszego ze wskazanych przez Państwa
kryteriów oceny przedstawionych ofert. Wskazaliście Państwo, że oferty będą podlegać
ocenie pod względem: -zakresu ochrony,- wysokości składki,- terminu płatności. Proszę
o wyjaśnienie w jakim stopniu te elementy będą wpływać na ostateczną sumę punktów
możliwą do uzyskania w ramach pierwszego kryterium oceny.

Wyjaśnienie:
KLA Sp. z o.o. kierować się będzie relacją zakresu zaproponowanego ubezpieczenia do
wysokości ceny składki i sposobu jej uiszczania np. w systemie ratalnym. KLA Sp. z o.o.
oczekuje

przedstawienia

ubezpieczenia.

przez

brokera

najkorzystniejszego

dla

Spółki

zakresu

4. Proszę również o przedstawienie bardziej precyzyjnego wykazu nieruchomości - wraz z
opisem ich konstrukcji. Niektórzy ubezpieczyciele różnicują wysokość składki za
ubezpieczenie, bądź też odmawiają przedstawienia oferty ubezpieczenia dla niektórych
typów budynków np. dla nieruchomości wykonanych w technologii płyt warstwowych z
palnym wypełnieniem. W związku z powyższym proszę o bardziej szczegółową
informację dotyczącą konstrukcji poszczególnych nieruchomości.
Wyjaśnienie
KLA Sp. z o.o. udostępni na życzenie Wykonawcy, który zgłosił zamiar złożenia oferty i
otrzymał od KLA Sp. z o.o. dokumentację, o której mowa w części VIII ust 7 Specyfikacji
charakterystykę

budynków

objętych

ubezpieczeniem.

Z

życzeniem

przekazania

charakterystyki zwracać się należy zgodnie z formą wskazaną w części VIII ust 2
Specyfikacji.

