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INFORMACJA O WYJAŚNIENIACH / ZMIANACH TREŚCI 
 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 

 

dot.: przetargu nieograniczonego  sektorowego na ubezpieczenie spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje 

Sp. z o.o. w zakresie odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółką  

 

         

            Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, 

działając na podstawie   § 17 ust. 8  i ust. 13   Regulaminu Zamówień Publicznych Zakładu 

Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.,  na wniosek Wykonawców udziela  wyjaśnień dot.  treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  oraz dokonuje zmianę treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia  (SIWZ)  w następującym zakresie: 

 

Pytanie 1: 

„Prosimy o zmianę treści SIWZ i  wykreślenie w rozdziale XIII punktu 2 „KARY UMOWNE” z pozostawieniem 

jedynie podpunktu 1 a)“ 

 

Odpowiedz: 
Zamawiający anuluje zapis w SIWZ w: 

                                     Rozdz. XIII Istotne postanowienia umowy ust. 2  Kary umowne  pkt. 1) b)   

 

Pytanie 2: 

W związku z dwoma okresami obowiązywania umowy tj.: 

Pierwszy okres             od dnia 01.10.2017 do 31.09.2018 

Drugi okres      od dnia 01.10.2018 do 31.03.2019  

wnioskujemy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli automatycznego odnowienia o 

następującej treści: 

Klauzula automatycznego odnowienia: 

Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej umowy lub innych postanowień prawa, umowa 

ubezpieczenia zostanie automatycznie przedłużona na drugi okres ubezpieczenia tj.: od dnia 01.10.2018 

do 31.03.2019   na niezmienionych warunkach, jeżeli w czasie Okresu Obowiązywania Polisy nie zajdzie 

żadna z poniższych sytuacji: 

1) Umowa nie zostanie wypowiedziana przez żadną ze stron na co najmniej 1 miesiąc przed 

ustalonym końcem okresu ubezpieczenia. 

2) Składka ubezpieczeniowa za okres 12 miesięcy ubezpieczenia nie została zapłacona w całości. 

3) Wartość aktywów Spółki Kapitałowej oraz jego ewentualnych spółek zależnych wzrośnie o więcej, 

niż 25% w porównaniu do przedstawionych Ubezpieczycielowi w momencie zawierania 

ubezpieczenia danych finansowych. 
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4) W czasie Okresu Obowiązywania Polisy zostanie zgłoszona okoliczność lub Szkoda lub zostanie 

wszczęte Postępowanie bądź Spółka jest świadomy jakiejkolwiek okoliczności, która może 

prowadzić do powstania Szkody lub wszczęcia Postępowania. 

Składka ubezpieczeniowa za kolejny drugi okres  Okresu Obowiązywania Polisy będzie zgodna z 

wysokością składki ( należną za okres) zgodnie ze złożoną w postepowaniu przetargowym ofertą 

ubezpieczenia.  
 

Odpowiedz: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

 

Pytanie 3: 

Wnioskujemy o akceptację definicji roszczenia o treści: 
 

Roszczenie oznacza postępowanie cywilne, karne, karno-skarbowe, sądowo-administracyjne, 

administracyjne, regulacyjne lub arbitrażowe skierowane przeciwko Osobie Ubezpieczonej z tytułu Czynu 

Niedozwolonego, wszczęte pozwem, wnioskiem, aktem oskarżenia lub postawieniem zarzutów w 

postępowaniu karnym lub jakimkolwiek pisemnym wnioskiem otrzymanym przez Osobę Ubezpieczoną, 

którego celem jest postawienie Osoby Ubezpieczonej w stan odpowiedzialności za skutki Czynu 

Niedozwolonego. 

Roszczenie oznacza również wszelkie pisemne żądania spełnienia świadczenia pieniężnego lub innego 

rodzaju świadczenia którego celem jest postawienie Osoby Ubezpieczonej w stan odpowiedzialności za 

skutki Czynu Niedozwolonego. 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

 

Pytanie 4: 

Załącznik nr 4 do SIWZ opis przedmiotu ubezpieczeni , sekcja dodatkowa okres ochrony dla ustępujących 

członków spółki wnioskujemy o modyfikację przedmiotowego zapisu w następujący sposób: 

Okres ochrony dla ustępujących członków władz 

Każdy członek władz spółki odchodzący z jakiejkolwiek przyczyny poza:  

a) pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego lub innej 

decyzji organów władzy publicznej;  

b) działaniem na szkodę Spółki stwierdzone prawomocnym wyrokiem  

z organu spółki jest objęty ochroną na warunkach umowy ubezpieczenia i przysługuje mu dożywotni 

okres zgłaszania wszelkich roszczeń. 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 5: 

Załącznik nr 4 do SIWZ opis przedmiotu ubezpieczenia, sekcja dodatkowe rozszerzenia pkt. u „roszczenia 

bezpośrednio lub pośrednio wynikające z zanieczyszczenia środowiska.” 
 

Wnioskujemy o modyfikację przedmiotowego zapisu w następujący sposób: 
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Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Szkodę powstałą wskutek Roszczenia związanego z, 

bezpośrednio lub pośrednio wynikającego z, lub w jakikolwiek sposób dotyczącego Działalności 

Związanej z Zanieczyszczeniami, jednakże to wyłączenie nie ma zastosowania do: 

• Roszczeń wniesionych przez akcjonariuszy albo udziałowców, bezpośrednio lub działających 

w imieniu Spółki, bez udziału, interwencji lub doradztwa ze strony którejkolwiek z Osób 

Ubezpieczonych lub Spółki; oraz 

• Kosztów Obrony poniesionych w związku z takim Roszczeniem do wysokości podlimitu 

wskazanego w  treści polisy. Ochrona ubezpieczeniowa w żadnym wypadku nie obejmuje 

kosztów związanych z uprzątnięciem skutków zanieczyszczeń. 
 

Odpowiedz: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

 

Pytanie 6: 

Wnosimy o wprowadzenie  do SIWZ klauzuli wypowiedzenia o następującej treści: 

1. Strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia   z 

zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu 

polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych 

powodów.  

Do ważnych powodów należą wyłącznie: 

a) zgłoszenie przeciwko Osobie ubezpieczonej w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia 

Roszczenia lub zgłoszenie Ubezpieczycielowi okoliczności mogących skutkować 

zgłoszeniem Roszczenia; 

b) wystąpienie Transakcji lub emisja papierów wartościowych notowanych na giełdzie; 

c) strata netto w wysokości przekraczającej 10% wartości rocznych przychodów ze sprzedaży 

netto wykazana w skonsolidowanym sprawozdanie finansowym Spółki. 

2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

3. Ubezpieczający, najpóźniej na 30 dni przed datą zakończenia Okresu ubezpieczenia (okresu 

rozliczeniowego) dostarczy oświadczenie zmianach w ryzyku lub o braku wystąpienia 

ważnych powodów, o których mowa w pkt.3  wraz z aktualnym skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym. 
 

Odpowiedz: 

Zamawijacy dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

następujacym zakresie: 

Załacznik nr 4    Opis przedmiotu  zamówienia 
                                       ust.   Postanowienia wstępne 

 
przyjmuje brzmienie: 
 

Umowa ubezpieczenia będzie realizowana w dwóch okresach ubezpieczenia. Pierwszy okres to 

01.10.2017r. – 31.09.2018r., drugi okres to 01.0102018r. – 31.03.2019r. Określone w umowie 

ubezpieczenia limity stosuje się w pełnej wysokości do każdego okresu ubezpieczenia. 
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Postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub innymi równoważnymi warunkami 

ubezpieczenia. Nie dopuszcza się wprowadzenia przez Ubezpieczyciela żadnych zmian lub 

dodatkowych wyłączeń/ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej (w tym wprowadzenia limitów 

odpowiedzialności) ponad te, które zawarte są w jego ogólnych warunkach ubezpieczenia lub 

innych równoważnych warunkach ubezpieczenia obowiązujących w dniu opublikowania 

ogłoszenia o Zamówieniu, jak również określonych i dopuszczonych przez Ubezpieczającego w 

treści SIWZ. 
 

Strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem                     

30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowego,                                       

z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.  

Do ważnych powodów należą wyłącznie: 

a) zgłoszenie przeciwko Osobie ubezpieczonej w trakcie trwania Okresu ubezpieczenia Roszczenia 

lub zgłoszenie Ubezpieczycielowi okoliczności mogących skutkować zgłoszeniem Roszczenia; 

b) wystąpienie Transakcji lub emisja papierów wartościowych notowanych na giełdzie; 

c) strata netto w wysokości przekraczającej 10% wartości rocznych przychodów ze sprzedaży netto 

wykazana w skonsolidowanym sprawozdanie finansowym Spółki. 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

Ubezpieczający, najpóźniej na 30 dni przed datą zakończenia Okresu ubezpieczenia (okresu 

rozliczeniowego) dostarczy oświadczenie zmianach w ryzyku lub o braku wystąpienia ważnych 

powodów, o których mowa w pkt.3  wraz z aktualnym skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym. 

 

 

             Jednocześnie informujemy, że Zamawijacy anuluje zapis w: 

• Rozdz. IV   Warunki udziału w postępowaniu,   ust.  7  oraz  ust. 7 pkt. 4) 
• Rozdz. IX   Termin związania ofertą,  ust.  3  oraz  ust. 4 

 

 

Przedmiotowa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną cześć SIWZ, 

podczas sporządzania ofert.  

Pozostała treść zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

 

 


