Kalisz, dnia 10 listopada 2010r.

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

1. Co kryje się pod pozycją kasowniki? czy są to kasowniki zamontowane w autobusach na
stałe?
Wyjaśnienie:
Urządzenia Em316, Em 316i, Em326, Em326i, Em216, Em 126i produkcji firmy Emtest.
Zamontowane na stałe.

2. Co kryje się pod pozycją "gotówka oraz bilety" - chodzi tu o gotówkę i bilety znajdujące
się w autobusach?
Wyjaśnienie:
Gotówka w kasie i u kierowców, bilety w punkcie sprzedaży w siedzibie Spółki.

3. - Jaka jest wartość ośrodka wczasowego w Niechorzu? Czy poza sezonem jest on w
jakiś sposób dozorowany? Jakiego typu to jest ośrodek - są to np. domki drewniane czy
np. jest to jeden murowany budynek?
Wyjaśnienie:
Wartość ośrodka do wiadomości na życzenie Wykonawcy, który zgłosili zamiar złożenia
oferty i otrzymał od KLA Sp. z o.o. dokumentację, o której mowa w części VIII ust 7
Specyfikacji.

Jest dozorowany poza sezonem.

Charakterystyka budynku do wiadomości na życzenie Wykonawcy, który zgłosili zamiar
złożenia oferty i otrzymał od KLA Sp. z o.o. dokumentację, o której mowa w części VIII ust 7
Specyfikacji.
4. - W załączniku jest mowa o wartości ewidencyjnej - jest to wartość ewidencyjna
pomniejszona o amortyzację czy nie (tzw. początkowa)?
Wyjaśnienie:
Jest to wartość początkowa brutto.

5. Czy KLA zajmuje się również naprawą obcych środków transportu? Jeżeli TAK to czy
zdarza się aby obce środki transportu zostawały u Was na placu na noc?
Wyjaśnienie:
Nie.

6. Czy KLA wynajmuje od kogoś jakieś pomieszczenia?
Wyjaśnienie:
Nie.

7. Jakie zabezpieczenia są Waszej firmy (czy jest dozór? kto go sprawuje - pracownik /
pracownicy KLA czy agencja ochrony mienia, czy jest monitoring? czy plac w nocy jest
oświetlony?)

Wyjaśnienie:
Całodobowo pracownicy.
Jest monitoring.
Plac oświetlony.
Spółka posiada umowę z firmą ochroniarską.

8. Prosiłbym o podanie głównego PKD firmy?

Wyjaśnienie:
4931 Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski.

9. Czy oprócz usługi związanej z przewozami firma wykonuje jakieś inne usługi np.
wynajmuje

ośrodek

wczasowy

w

Niechorzu

os.

trzecim?

Wynajmuje

swoje

pomieszczenia innym firmów? itp. itd?

Wyjaśnienie:
Informacja o zakresie świadczonych usług przez Spółkę zamieszczone są na stronie
www.kla.com.pl

