Kalisz, dnia 05 grudnia 2016 r.

Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/02/2016
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, Zamawiający Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe udziela poniżej
odpowiedzi na pytania:

CZĘŚĆ I zamówienia: Ubezpieczenie PKS w Kaliszu Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 3 - Ubezpieczenie komunikacyjne
Pytanie nr 1.
Prosimy o wprowadzenie do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do Rozdziału 3 –
Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych
pojazdów (OC) oraz ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC), a także
do projektu umowy w par.4 dodatkowej klauzuli zgodnie z poniższą treścią:
Wykonawca warunkuje niezmienność stawek w ubezpieczeniu AC oraz OC p.p.m. przebiegiem
ubezpieczenia w ramach 24 miesięcznej umowy.
Wykonawca dokona sprawdzenia przebiegu ubezpieczenia w stanie na koniec dziesiątego
miesiąca z pierwszych 12 miesięcy trwania umowy, biorąc pod uwagę okres od początku
obowiązywania tejże umowy.
W przypadku, gdy współczynnik szkodowości brutto (WSB) pozostanie w przedziale:
a) w ryzyku OC p.p.m. 30%-60%,
b) w ryzyku AC 30%-60%,
dotychczasowe warunki nie ulegają zmianie, przy jednoczesnym nie zmienionym zakresie
ubezpieczenia.

SP – składka przypisana w okresie analizy
RS – rezerwa składki (wysokość składki przypadająca na okres niewykorzystany)
1,10 – współczynnik określający bezpośrednie koszty likwidacji
WO – wysokość odszkodowań wypłaconych
1,20 / 1,80 – współczynnik określający wysokość udziału rezerw IBNR i kosztów likwidacji od
IBNR w rezerwie na szkody
zgłoszone oraz regresy oczekiwane od rezerwy na szkody zgłoszone
RSzkN – rezerwa na szkody zgłoszone a niewypłacone
RU – regresy uzyskane

W zależności od poziomu ww. wartości, Wykonawca w kolejnym 12-miesięcznym okresie,
zastosuje warunki finansowe (stawki i składki), zgodnie z poniższą tabelą:
Wysokość zwyżki/zniżki na kolejny 12 miesięczny okres
Przedział WSB
Stawka AC
Składka OC p.p.m.
70%-90%
+45%
+35%
60%-70%
+30%
+15%
30%- 60%
0%
0%
20%-30%
-10%
-10%
do 20%
-15%
-15%
W przypadku gdy wskaźnik WSB przekroczy w którymś z ryzyk 90% w stanie na koniec
dziesiątego miesiąca z pierwszych 12 miesięcy trwania umowy wówczas Wykonawca może
negocjować warunki z Ubezpieczającym lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem na dzień
31.12.2017.
Dodatkowo
Wykonawca zastrzega sobie możliwość podwyższenia wysokości składki w ubezpieczeniu OC
p.p.m. w drugim 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia w przypadku zmian przepisów
prawnych rozszerzających zakres odpowiedzialności Ubezpieczycieli, lub nakładających
konieczność odprowadzenia części składki na rzecz organów lub instytucji wskazanych w
odnośnym akcie prawnym.
Regulacje powyższe dotyczyć będą umów ubezpieczenia zgodnie z treścią przepisów
regulujących wejście w życie ww. aktów prawnych.
Odpowiedź na pytanie nr 1.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu do Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia, oraz projektu umowy.

CZĘŚĆ II zamówienia: Ubezpieczenie KLA Sp. z o.o.
ROZDZIAŁ 3 - Ubezpieczenie komunikacyjne
Pytanie nr 2.
Prosimy o wprowadzenie do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do Rozdziału 3 –
Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych
pojazdów (OC) oraz ubezpieczenia pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży (AC), a także
do projektu umowy w par.4 dodatkowej klauzuli zgodnie z poniższą treścią:
Wykonawca warunkuje niezmienność stawek w ubezpieczeniu AC oraz OC p.p.m. przebiegiem
ubezpieczenia w ramach 24 miesięcznej umowy.
Wykonawca dokona sprawdzenia przebiegu ubezpieczenia w stanie na koniec dziesiątego
miesiąca z pierwszych 12 miesięcy trwania umowy, biorąc pod uwagę okres od początku
obowiązywania tejże umowy.
W przypadku, gdy współczynnik szkodowości brutto (WSB) pozostanie w przedziale:
a) w ryzyku OC p.p.m. 30%-60%,
b) w ryzyku AC 30%-60%,

dotychczasowe warunki nie ulegają zmianie, przy jednoczesnym nie zmienionym zakresie
ubezpieczenia.

SP – składka przypisana w okresie analizy
RS – rezerwa składki (wysokość składki przypadająca na okres niewykorzystany)
1,10 – współczynnik określający bezpośrednie koszty likwidacji
WO – wysokość odszkodowań wypłaconych
1,20 / 1,80 – współczynnik określający wysokość udziału rezerw IBNR i kosztów likwidacji od
IBNR w rezerwie na szkody
zgłoszone oraz regresy oczekiwane od rezerwy na szkody zgłoszone
RSzkN – rezerwa na szkody zgłoszone a niewypłacone
RU – regresy uzyskane
W zależności od poziomu ww. wartości, Wykonawca w kolejnym 12-miesięcznym okresie,
zastosuje warunki finansowe (stawki i składki), zgodnie z poniższą tabelą:
Wysokość zwyżki/zniżki na kolejny 12 miesięczny okres
Przedział WSB
Stawka AC
Składka OC p.p.m.
70%-90%
+45%
+35%
60%-70%
+30%
+15%
30%- 60%
0%
0%
20%-30%
-10%
-10%
do 20%
-15%
-15%
W przypadku gdy wskaźnik WSB przekroczy w którymś z ryzyk 90% w stanie na koniec
dziesiątego miesiąca z pierwszych 12 miesięcy trwania umowy wówczas Wykonawca może
negocjować warunki z Ubezpieczającym lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem na dzień
31.12.2017.
Dodatkowo
Wykonawca zastrzega sobie możliwość podwyższenia wysokości składki w ubezpieczeniu OC
p.p.m. w drugim 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia w przypadku zmian przepisów
prawnych rozszerzających zakres odpowiedzialności Ubezpieczycieli, lub nakładających
konieczność odprowadzenia części składki na rzecz organów lub instytucji wskazanych w
odnośnym akcie prawnym.
Regulacje powyższe dotyczyć będą umów ubezpieczenia zgodnie z treścią przepisów
regulujących wejście w życie ww. aktów prawnych.
Odpowiedź na pytanie nr 2.
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu do Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia, oraz projektu umowy.

