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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
0000186615
ul. Jaśkowa Dolina 2
Gdańsk
80-252
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Gładykowski
Tel.:  +48 583412963
E-mail: przetargi.pzp@gait.pl 
Faks:  +48 583412963
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gait.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gait.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.6) Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Ubezpieczenie mienia, pojazdów i prowadzonej działalności gospodarczej
Numer referencyjny: 108/520/AS/2018

II.1.2) Główny kod CPV
66510000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ubezpieczenia
mienia, ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności i posiadania mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników, ubezpieczenia
casco pojazdów szynowych, oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających Spółką.

mailto:przetargi.pzp@gait.pl
www.gait.pl
www.gait.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina miasta Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zamawiającego na
podstawie tytułu prawnego, zgodnie z którym ciąży na nim ryzyko lub obowiązek ubezpieczenia, w tym:
a. Budynki i budowle w tym m.in. jezdnie, parkingi, chodniki, zbiorniki, wolnostojące maszty, urządzenia
reklamowe, sieci techniczne, budowle ziemne, wolno stojące instalacje przemysłowe, mała architektura,
urządzenia zewnętrzne, szlabany, bramy, ogrodzenia, drzewostany, tereny zielone, infrastruktura związana z
oświetleniem, budynki w przebudowie lub modernizacji.
b. Pojazdy w trakcie postoju w zajezdniach;
c. Nakłady adaptacyjne;
d. Maszyny, urządzania, sprzęt elektroniczny i wyposażenie;
e. Zapasy magazynowe;
f. Gotówka i bilety w kasach;
g. Gotówka i bilety pochodzące ze sprzedaży prowadzonej przez pracowników Zamawiającego w środkach
komunikacji;
h. Bilety kolekcjonerskie;
i. Mienie pracownicze;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie komunikacyjne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet nr 1 – ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym
również wskutek kradzieży) – Autocasco i ubezpieczenie Assistance;
Pakiet nr 2 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów;
Pakiet nr 3 - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina miasta Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody wyrządzone
poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności oraz posiadaniem i/lub użytkowaniem mienia na
podstawie tytułu prawnego m.in.: własność, najem, leasing, dzierżawa etc. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
odpowiedzialność cywilną deliktową oraz kontraktową, z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody, za które
Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby
(podmiotu).
Obowiązek odszkodowawczy Wykonawcy określony powyżej obejmuje straty oraz utracone korzyści, które
poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, w tym również roszczenia przewidziane w
przepisach art. 445-448 Kodeksu Cywilnego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina miasta Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest materialna odpowiedzialność pracownika Ubezpieczonego za szkody powstałe
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, wynikająca z przepisów
Kodeksu pracy.



5 / 10

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność materialną pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, a także
za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia, wynikające odpowiednio z przepisów art. 114 –
122 Kodeksu pracy i art. 124 – 127 Kodeksu pracy;
-szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa pracownika Ubezpieczonego;
-są szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, o ile
niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych miało miejsce w okresie ubezpieczenia, a
roszczenie z tego tytułu zostało zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
gmina miasta Gdańska

II.2.4) Opis zamówienia:
112 zestawów tramwajowych wraz z osprzętem i wyposażeniem standardowym i/lub dodatkowym
(niefabrycznym) o łącznej wartości 413.849.600,42 zł stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu
Ubezpieczonego, m.in. na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, powierzonych w celu
przeprowadzenia testów, lub innych pokrewnych tytułów prawnych;
Pojazdy, w których posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie ubezpieczenia na podstawie tytułu własności lub
na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, powierzonych w celu przeprowadzenia testów, lub
innych pokrewnych tytułów prawnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółką.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Byli, obecni oraz przyszli Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej,
Rady Konsultacyjnej, Rady Dyrektorów, Rady Audytorów, Dyrektorzy Zarządzający, członkowie organów
kontrolnych i wszyscy członkowie innych organów wykonawczych, doradczych
lub nadzorczych określonych w umowie spółki lub statucie. Członkowie zarządu oddelegowani do spółki
zewnętrznej. Pracownicy, jeżeli roszczenie dotyczy sprawowanej przez niego funkcji kierowniczej, zarządczej
lub nadzorczej oraz jeżeli został włączony, jako strona
do rozpatrywanego roszczenia skierowanego przeciwko jakiejkolwiek osobie ubezpieczonej.
Współmałżonkowie, konkubenci, partnerzy życiowi, spadkobiercy, wykonawcy testamentu, reprezentanci prawni
wymienionych powyżej osób.
Cesjonariusze.
Członkowie organów każdej spółki zależnej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia
11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj: Dz.U. z 2018r. poz. 999 z póź.zm.);

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca przedstawi część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie
finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również
opinię o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz
zobowiązania i należności za lata obrotowe 2016 i 2017, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
za ten okres.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
- Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji usług ubezpieczenia lub usług o
zbliżonym charakterze i złożoności w sposób następujący:
a/ dla zadania nr 1 (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) Wykonawca musi posiadać wiedzę i
doświadczenie w ubezpieczeniu mienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000.000,00 zł.
b/ dla zadania nr 2 (ubezpieczenia komunikacyjne) Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w
ubezpieczeniu floty co najmniej 100 pojazdów.
c/ dla zadania nr 3 (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania
mienia) Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z
sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł
d/ dla zadania nr 4 (ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników) Wykonawca musi posiadać
wiedzę i doświadczenie w ubezpieczeniu grupy nie mniejszej niż 100 pracowników.
e/ dla zadania nr 5 (ubezpieczenie casco pojazdów szynowych) Wykonawca musi posiadać wiedzę i
doświadczenie w ubezpieczeniu pojazdów szynowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 50.000.000,00 zł.
f/ dla zadania nr 6 (Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółką) Wykonawca musi
posiadać wiedzę i doświadczenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółką z
sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000.000,00 zł.
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- złożyć zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Określone w umowie sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne i limity stosuje się w pełnej wysokości do
każdego rocznego okresu ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia będzie realizowana w trzech okresach ubezpieczenia. Pierwszy okres to 01.04.2019r.
– 31.03.2020r., drugi okres to 01.04.2020r. – 31.03.2021r., trzeci okres ubezpieczenia to 01.04.2021r. –
31.03.2022r.
Ostateczna wartość i ilość przedmiotów podlegających ubezpieczeniu zostanie określona przez Zamawiającego
wg stanu na dzień wystawienia poszczególnych polis.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się Wykonawców
składających ofertę jako konsorcjum lub spółka cywilna;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego - w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. umowa
Konsorcjum lub umowa spółki cywilnej). W przypadku szczegółowego określenia zakresu udzielonego
pełnomocnictwa w Części II w lit. B JEDZ i złożenie w tym zakresie oświadczenia woli w treści JEDZ, a także
prawidłowego (zgodnie z zasadami reprezentacji) podpisania dokumentu JEDZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
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Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 w Gdańsku, pokój 7 lub 17

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl


10 / 10

04/01/2019


