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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

Na potrzeby niniejszego dokumentu przez Ubezpieczającego rozumieć się będzie 

Zamawiającego, 

zaś przez Ubezpieczyciela – Wykonawcę. 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie przedsiębiorstwa Gdańskie Autobusy i 

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

 
Ubezpieczający 
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 

Jaśkowa Dolina 2 

80-252 Gdańsk 

 

NIP: 204 000 071 1 

REGON: 192 993 561 

Oznaczenie sądu rejestrowego: 

Spółka zarejestrowana w sądzie Rejonowym Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 000 018 661 5 

Wysokość kapitału zakładowego: 69 171 000 PLN 

 

Ubezpieczeni 
1. Byli, obecni oraz przyszli Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej,  Prokurenci, Dyrektorzy 

Zarządzający, członkowie organów kontrolnych i wszyscy członkowie innych organów 

wykonawczych, doradczych lub nadzorczych określonych w umowie spółki lub statucie. 

Pracownicy, jeżeli roszczenie dotyczy sprawowanej przez nich  funkcji kierowniczej, 

zarządczej lub nadzorczej oraz jeżeli zostali  włączeni, jako strona do rozpatrywanego 

roszczenia, skierowanego przeciwko jakiejkolwiek osobie ubezpieczonej. 

 

2. Współmałżonkowie, spadkobiercy, wymienionych powyżej osób. 

 

 

 
Podstawowe informacje o spółce Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
 
Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje jest kontynuatorem tradycji komunikacji miejskiej 

sięgającej 1873 roku i jest największą firmą komunikacyjną na Pomorzu. 

  

Do 31 grudnia 2003 roku firma działała jako zakład budżetowy gminy Miasta Gdańska.  Od 

1 stycznia 2004 roku ówczesny Zakład Komunikacji Miejskiej Gdańsk, w wyniku 
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restrukturyzacji, został przekształcony w Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Spółka 

z o.o. i obecnie pełni funkcje operatora w komunikacji miejskiej. W 2017 roku spółka 

zmieniła nazwę na Gdańskie Autobusy i Tramwaje Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

Od 1 stycznia 2009 roku spółka działa na rynku regulowanym w oparciu o wieloletnie 

umowy na świadczenie usług przewozowych (w komunikacji autobusowej  do końca 2026 

roku, w komunikacji tramwajowej  do końca 2030 roku) z Gminą Miasta Gdańska, w której 

imieniu działa Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. 

 
Obrót zrealizowany w 2016  -  239 954 935,26 

Obrót  planowany na  2017  -  241 055 830 

Liczba zatrudnionych  -   1410 

 

Więcej informacji na stronie www.gait.pl 

 

Ponadto, zważywszy na specyfikę niniejszego Zamówienia, a także rodzaj prowadzonej 

działalności, Zamawiający informuje, że: 

• nie nastąpiła zmiana pozycji finansowej czy struktury kapitałowej Zamawiającego, 

nie istnieje zdarzenie nie odzwierciedlone w rocznym sprawozdaniu i 

sprawozdaniach finansowych za 2015 r które mogłyby wpłynąć istotnie na pozycję 

finansową pokazaną w tym sprawozdaniu, 

• do 31.12.2016r. każdy  zarząd spółki oraz jej prokurenci zatrudnieni byli u 

Zamawiającego na postawie umów o pracę zawartych zgodnie z ustawą z dnia 

26.06.1974 r. kodeks pracy, 

• od  dnia 01.01.2017r. zarząd spółki zatrudniony jest na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej w oparciu o ustawę z 9 czerwca 2016 r. o zasadach 

kształtowania wynagrodzeń niektórych osób pełniących funkcje w spółkach Skarbu 

Państwa, 

• żadna z osób która ma być ubezpieczona ( członkowie zarządu , członkowie rady 

nadzorczej, prokurenci) nie ma wiedzy na temat takich zobowiązań finansowych 

Zamawiającego które poważnie mogą wpłynąć na zdolność finansową 

Zamawiającego, 

• przeciwko żadnemu z członków  zarządu, rady nadzorczej, prokurentów 

Zamawiającego nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe, które mogłoby 

skutkować roszczeniem, 

• w ciągu ostatnich 10 lat  nie wniesiono jakichkolwiek roszczeń przeciwko 

poprzednim ani obecnym członkom zarządu, rady nadzorczej lub prokurentom 

Zamawiającego, nie są  znane także jakiekolwiek okoliczności lub zdarzenia które 

mogą skutkować roszczeniami przeciwko członkom zarządu, rady nadzorczej lub 

prokurentom Zamawiającego, 
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• w ciągu ostatnich trzech lat Zamawiający nie brał udziału w fuzjach, nie nabywał i 

nie przejmował innych spółek, organizacji czy korporacji, obecnie nie rozważa także 

fuzji, nabycia lub przejęcia innych spółek, organizacji czy korporacji,  

• Zamawiający nie prowadzi działalności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 

Kanadzie lub na ich terytoriach, czy ich protektoratach, 

• Zamawiający nie korzystał kiedykolwiek ani nie korzysta obecnie z ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek, 

• ani Zamawiającemu, ani żadnej osobie która ma być ubezpieczona nie odmówiono 

zawarcia ubezpieczenia D&O, nie wypowiedziano go nie odmówiono odnowienia 

oraz nie nałożono specjalnych warunków. 

 

Postanowienia wstępne 
Umowa ubezpieczenia będzie realizowana w dwóch okresach ubezpieczenia. Pierwszy 

okres to 01.10.2017r. – 31.09.2018r., drugi okres to 01.10.2018r. – 31.03.2019r. Określone 

w umowie ubezpieczenia limity stosuje się w pełnej wysokości do każdego okresu 

ubezpieczenia. 

 

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. 

 

Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. 

 
Zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność  osób ubezpieczonych  za szkody wyrządzone 

osobom trzecim oraz samej spółce, w związku z pełnioną funkcją i wykonywaniem 

powierzonych obowiązków, w zakresie przewidzianym przez prawo i wewnętrzne 

regulacje Spółki. Ubezpieczenie chroni również spadkobierców i małżonków (zgodnie z 

wykazem ubezpieczonych)   w zakresie roszczeń objętych ubezpieczeniem w przypadku 

ich wniesienia przeciwko Osobom Ubezpieczonym. 

 

 
Dodatkowe rozszerzenia 

a. koszty obrony – 100% sumy gwarancyjnej 

b. zobowiązania podatkowe – odpowiedzialność osób ubezpieczonych za zaległości 

publicznoprawne na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej – art. 116 i art. 

116a w związku z art. 107 – 100 % sumy gwarancyjnej 
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c. ochrona dla spółki w związku z roszczeniami z tytułu papierów wartościowych 

d. naruszenie praw pracowniczych 

e. kary i grzywny administracyjne oraz cywilnoprawne w zakresie, w jakim ich 

pokrycie jest dopuszczalne przepisami prawa –  5.000.000 PLN 

f. koszty public relations – koszty odzyskania dobrego imienia/koszty ochrony 

dobrego imienia/koszty wizerunku/zapobieżenia – 10% sumy gwarancyjnej 

g. koszty porady prawnej (w tym przed wniesieniem roszczenia) oraz jej interpretacji 

– 10 % sumy gwarancyjnej 

h. koszty awaryjne – specjalna zgoda wsteczna ubezpieczyciela dla poniesionych 

kosztów, w tym kosztów obrony, porady prawnej, zdarzenia regulacyjnego – 20% 

sumy gwarancyjnej 

i. koszty zdarzenia kryzysowego spółki – 1.000.000,00 PLN 

j. koszty zarządzania zdarzeniem regulacyjnym – 10 % sumy gwarancyjnej 

k. koszty postępowań przygotowawczych – 10 % sumy gwarancyjnej 

l. koszty postępowań odwoławczych i zaskarżenia – 10 % sumy gwarancyjnej 

m. koszty postępowań wyjaśniających (śledztwa, dochodzenia) – 10 % sumy 

gwarancyjnej 

n. koszty obrony w postępowaniach ekstradycyjnych –  10 % sumy gwarancyjnej 

o. koszty obrony z tytułu uszkodzenia ciała lub mienia - 10 % sumy gwarancyjnej 

p. koszty związane z wydatkami na kaucje i poręczenia/gwarancje oraz koszty 

postępowań dotyczących wolności lub mienia (konfiskata mienia) – 10 % sumy 

gwarancyjnej 

q. koszty stawiennictwa (koszty oficjalne stawienia się przed sądem oraz przed innymi 

organami państwowymi) – 1.000.000,00 PLN 

r. koszty wsparcia psychologicznego – 500.000,00 PLN/osoba 

s. limit dodatkowy dla członków rady nadzorczej: 10.000.000,00 PLN 

t. limit dodatkowy dla kosztów obrony: 5.000.000,00 PLN 

u. roszczenia bezpośrednio lub pośrednio wynikające z zanieczyszczenia środowiska 

v. automatyczne objęcie ochroną członków organów nowopowstałych, przejętych 

spółek zależnych 

w. rażące niedbalstwo 

x. roszczenia wzajemne 

 

Zakres terytorialny 

Cały świat 
 

Sposób ubezpieczenia 
Ubezpieczenie bezimienne 

 

 
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

  30.000.000,00 PLN ( trzydzieści milionów) 
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Udział własny/franszyza redukcyjna/franszyza integralna 
Zniesione 

 
Data retroaktywna 

Pełne pokrycie retroaktywne 

 

Okres dodatkowy zgłaszania roszczeń 

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia nie zostanie odnowiona ani zastąpiona inną 

umową ubezpieczenia odpowiedzialności władz spółki, automatycznie udzielany jest, co 

najmniej 36-miesięczny przedłużony okres zgłaszania roszczeń z umowy ubezpieczenia  

Dodatkowy okres zgłaszania roszczeń rozpoczyna swój bieg automatycznie po 

wygaśnięciu okresu ubezpieczenia i nie jest dodatkowo płatny. 

 

 

Okres ochrony dla ustępujących członków władz 

Każdy członek władz spółki odchodzący z jakiejkolwiek przyczyny z organu spółki jest 

objęty ochroną na warunkach umowy ubezpieczenia i przysługuje mu dożywotni okres 

zgłaszania wszelkich roszczeń. 

 

Jurysdykcja 
Polska 

 

Definicje 

Roszczenie – wszelkie żądania lub wszelkie postępowania cywilne lub arbitrażowe lub 

wszelkie postępowania karne, lub wszelkie oficjalne postępowania administracyjne lub 

regulacyjne, wszelkie pisemne wnioski o przerwanie lub wstrzymanie biegu 

przedawnienia skierowane przeciwko Ubezpieczonemu w okresie ubezpieczenia lub 

okresie dodatkowym w związku z zarzutem nieprawidłowego zachowania. Roszczenie 

oznacza również wszelkie postępowania ekstradycyjne lub wszelkie poprzedzające 

postępowania przygotowawcze. 


