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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne i definicje
1. Podstawa prawna - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U z 2018 poz. 1986 z póź. zm.)
zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz zgodnie z wszelkimi aktami wykonawczymi wydanymi do ustawy
Pzp, jak również zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej
„SIWZ”.
2. Podstawa prawna opracowania SIWZ: ustawa Pzp oraz inne obowiązujące akty prawne, w tym:
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do ero stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017r., poz. 2477).
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z
2016r. poz 1126).
3. Zamawiającym jest :
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 2
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000186615 ; REGON 192993561: NIP 2040000711, kapitał zakładowy:
69 171 000 PLN
tel. centrala 058 341-00-21 do 23; fax 058 341-80-80
e-mail: gait@gait.pl; skr.poczt. 141
4. Tryb udzielenia zamówienia - zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
sektorowego zgodnie z przepisami art. 10 ust.1, art. 39-46 oraz art. 132 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o
wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp.
5. Postanowienia ogólne zawarte w niniejszym punkcie są wspólne i mają zastosowanie do wszystkich
ubezpieczeń wchodzących w skład zamówienia.
6. 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 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.
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Obrót zrealizowany w 2016 - 239 954 935,26 zł
Obrót zrealizowany w 2017 - 241 055 830,00 zł
Obrót planowany w 2018 – 256 493 745,00 zł
Obrót planowany w 2019 – 305 799 386,00 zł
Liczba zatrudnionych – 1362
Więcej informacji na stronie www.gait.pl
7. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w ustawie Pzp i SIWZ i których Oferta odpowiada wymaganiom ustawy i
SIWZ.
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
10. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

ROZDZIAŁ II
Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Przedmiot zamówienia
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.
1.1 Określone w umowie sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne i limity stosuje się w pełnej wysokości
do każdego rocznego okresu ubezpieczenia.
1.2 Ostateczna wartość i ilość przedmiotów podlegających ubezpieczeniu zostanie określona przez
Zamawiającego wg stanu na dzień wystawienia poszczególnych polis.
1.3 Wykonawca rezygnuje z prawa wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
1.4 Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 zadań zgodnie z poniższym:
Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Zadanie nr 2 – Ubezpieczenie komunikacyjne, obejmujące następujące pakiety:
 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.
Zadanie nr 3 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania
mienia.
Zadanie nr 4 – Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników.
Zadanie nr 5 – Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych.
Zadanie nr 6 – Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółką.
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1.5 Dane szkodowe z podziałem na poszczególne ryzyka za okres 2013-2018 zgodnie z poniższą tabelą:
Okres
ubezpieczenia

Rodzaj ubezpieczenia

Ilość szkód

Wypłacone
odszkodowania

Rezerwy

01.04.2013 –
31.03.2014

Mienie od wszystkich ryzyk
Ryzyko kradzieży
Casco pojazdów szynowych
OC działalności
OC komunikacyjne
AC komunikacyjne
Mienie od wszystkich ryzyk
Ryzyko kradzieży
Casco pojazdów szynowych
OC działalności
OC komunikacyjne
AC komunikacyjne
Mienie od wszystkich ryzyk
Ryzyko kradzieży
Casco pojazdów szynowych
OC działalności
OC komunikacyjne
AC komunikacyjne
Mienie od wszystkich ryzyk
Ryzyko kradzieży
Casco pojazdów szynowych
OC działalności
OC komunikacyjne
AC komunikacyjne
Mienie od wszystkich ryzyk
Ryzyko kradzieży
Casco pojazdów szynowych
OC działalności
OC komunikacyjne
AC komunikacyjne
Mienie od wszystkich ryzyk
Ryzyko kradzieży
Casco pojazdów szynowych
OC działalności
OC komunikacyjne
AC komunikacyjne

0
1
6
około 60
80
5
0
0
3
około 60
82
6
1
1
1
około 40
76
4
1
1
5
24
liczba wypłat 52
4
1
0
7
30
liczba wypłat 98
3
1
0
2
30
liczba wypłat 105
2

0,00
390,00
488.399,79
186.151,72
394.436,00
23.927,92
0,00
0,00
25.405,29
258.771,93
332.215,00
39.034,78
1.700,90
1.314,00
40.971,00
138.869,29
385.878,00
19.858,00
1.202,76
360,00
3.097.609,29
273.656,51
232.737,00
42.977,00
12.267,80
0,00
1.310.448,24
148.237,88
569.839,00
8.349,00
6.162,49
0,00
1.141.550,00
113.184,79
642.069,00
11.676,00

0,00
0,00
0,00
1.976,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
12.813,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.191,14
18.745,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.014,30
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.922,50
0,00
0,00
0,00
0,00
389.010,00
4.895,30
73.186,00
3.654,00

01.04.2014 –
31.03.2015

01.04.2015 –
31.03.2016

01.04.2016 –
31.03.2017

01.04.2017 –
31.03.2018

01.04.2018 –
27.11.2018



Wypłacone
odszykowania +
rezerwy
0,00
390,00
488.399,79
188.128,36
394.436,00
23.927,92
0,00
0,00
25.405,29
266.771,93
345.028,00
39.034,78
1.700,90
1.314,00
40.971,00
155.060,43
404.623,00
19.858,00
1.202,76
360,00
3.097.609,29
278.670,81
232.737,00
42.977,00
12.267,80
0,00
1.360.448,24
153.160,38
569.839,00
8.349,00
6.162,49
0,00
1.530.560,00
118.080,09
715.255,00
15.330,00

Największa szkoda powstała 14.07.2016 roku. W kilkanaście godzin spadło 160 litrów wody na
metr kwadratowy, czyli tyle ile wynosi dwumiesięczna norma dla tego regionu. Były to
największe opady od 65 lat. W wyniku opadów zalane zostały 3 tramwaje. Łączna wartość
wypłaconego odszkodowania dla tej szkody z ubezpieczenia casco pojazdów szynowych to
3.056.200,00 zł. Udział własny wynosił 10.000,00 zł w szkodzie. Szczegółowe postępowanie w
przypadku groźby zalania/powodzi określa „Instrukcja dla motorniczych w GAiT”. Zgodnie z nią
jeżeli poziom wody przekracza 10 cm ponad główkę szyny przejazd jest zabroniony. Motorniczy
zatrzymał tramwaj przed wjazdem na skrzyżowanie Grunwaldzka/Żołnierzy Wyklętych widząc, że
środek skrzyżowania znajdujący się najniżej był już zalany wodą. Za tym tramwajem
zatrzymywały się kolejne (torowisko prowadzi ruch o dużym natężeniu). Wszystkie pojazdy
znajdowały się na torowisku nie zalanym wodą. Ruch kołowy przez skrzyżowanie przez kilka
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godzin odbywał się normalnie. Dopiero przelanie się zbiornika retencyjnego na Strzyży
spowodowało nagły spływ wody i gwałtowne zalanie całego rejonu skrzyżowania. Nie było
możliwości wycofania zgrupowanych tramwajów, a w efekcie nastąpiło ich zalanie.
Pozostałe szkody z lat 2017 i 2018 z ubezpieczenia casco pojazdów szynowych to szkody
powstałe w następstwie wykolejenia pojazdu, kolizji dwóch pojazdów szynowych lub kolizji
pojazdu szynowego z innym pojazdem lub obiektem.

1.6 Jeżeli w SIWZ, umowie lub warunkach ubezpieczenia znajdzie się odwołanie do określonych pojęć, to
w zakresie wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych przedmiotem zamówienia zastosowanie mają
poniższe definicje:
a. Silny wiatr/huragan – wiatr którego prędkość była nie mniejsza niż 13 m/s,
co powinno zostać potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku
braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w
miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie, świadczący wyraźnie o działaniu silnego wiatru.
b. Deszcz nawalny – opad deszczu, którego współczynnik wydajności wynosi co najmniej 3,
potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości
uzyskania takiego potwierdzenia, Wykonawca może stwierdzić fakt wystąpienia deszczu
nawalnego na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub w jego
bezpośrednim sąsiedztwie.
c. Lawina/osunięcie się ziemi – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał
lub kamieni z pochyłości terenu oraz ruchy ziemi na stokach, w tym również powstałe w związku
z działalnością ludzką.
d. Śnieg – za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego
mienia w wyniku: bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia,
w tym naporu śniegu lub osadów lodu na konstrukcję, zawalenia się lub przewrócenia pod
wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. Ryzyko śniegu
obejmuje również szkody spowodowane zalaniem w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu oraz
szkód wynikłych z naprzemiennego ich rozmarzania i zamarzania.
e. Trzęsienie ziemi – gwałtowne zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu
towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu.
f. Zapadanie się ziemi – obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni
powstałych w sposób naturalny a nie w wyniku jakiejkolwiek działalności człowieka (np. szkody
górnicze lub budowlane).
g. Dym i sadza – za dym i sadzę uważa się zawiesinę cząstek w gazie będącą bezpośrednim
skutkiem spalania.
h. Zalanie – szkody powstałe w wyniku:
 wydostania się wody z urządzeń AGD,
 zalania wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie, w tym podczas akcji gaśniczej,
 zalania wodą z akwarium,
 użycia wody lub innych cieczy do mycia, czyszczenia lub innego podobnego działania,
 topnienia mas śniegu, lodu, gradu lub opadów deszczu,
 samoczynnego rozszczelnienia się zbiorników.
i. Szkody wodociągowe – szkody powstałe w wyniku działania wody, pary, cieczy lub innych
substancji na skutek:
 awarii przewodów, zbiorników, urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnych,
wodociągowych, grzewczych, technologicznych, itp. (w tym na skutek ich zamarznięcia bądź
rozsadzenia), zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych,
 wydostania się lub cofnięcia wody lub ścieków z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
publicznej lub własnej,
 pozostawienia otwartych kranów lub zaworów,
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j.
k.
l.

m.

n.

o.
p.

wydostania się środka gaśniczego lub innego z urządzeń lub instalacji tryskaczowych,
zraszaczowych, gaśniczych itp. (w tym na skutek prób, napraw, przebudowy, modernizacji
instalacji lub remontu).
Uderzenie pioruna – uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek indukcji elektromagnetycznej
spowodowanej przez wyładowanie atmosferyczne.
Upadek drzew, budynków, budowli – uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia
się rosnących w pobliżu drzew, ich fragmentów lub nie będących we władaniu Zamawiającego
budynków, budowli, urządzeń technicznych lub ich elementów.
Uderzenie pojazdu – każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w
wyniku uderzenia pojazdu, także pojazdu będącego w posiadaniu Zamawiającego na podstawie
tytułu własności lub innego tytułu prawnego bądź kierowanego przez Zamawiającego lub osobę,
za którą ponosi on odpowiedzialność, z wyjątkiem szkód w pojazdach.
Wandalizm/dewastacja - zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia (w tym również
przedmiotów szklanych oraz znajdujące się z racji swego charakteru na zewnątrz budynku) przez
osoby trzecie działające z zamiarem jego zniszczenia lub uszkodzenia, w tym również graffiti, a
także wandalizm po włamaniu.
Powódź – zalanie terenów wskutek podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących
lub stojących, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich (w tym również tzw. cofka),
spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych (w tym również szkody
spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe).
Franszyza redukcyjna – określa kwotę lub procent, o którą pomniejszane zostaje odszkodowanie
w odniesieniu do zdarzenia.
Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę,
umowy powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Ponadto przez
pracownika rozumie się również:
 Praktykantów, wolontariuszy oraz stażystów;
 Osoby współpracujące z Zamawiającym na podstawie zlecenia, umowy o dzieło lub innej
umowy cywilnej o podobnym charakterze, w tym osoby wykonujące czynności na potrzeby
Ubezpieczonego poza zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę;
 Osoby zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej, odesłane do wykonywania prac
umówionych z Zamawiającym;
 Osoby wykonujące prace na potrzeby Zamawiającego w związku z wynajęciem przez niego
maszyn, urządzeń potrzebnych do wykonywania ubezpieczonej działalności;
 Osoby zatrudnione na zastępstwo;
 Osoby wykonujące czynności pod nadzorem i na rzecz Zamawiającego, o ile czynności
wykonywane przez wyżej wymienione osoby miały związek z ubezpieczoną działalnością, a
wyżej wymienione osoby były zobowiązane do wykonywania instrukcji Zamawiającego.

2. Opis części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
2 Zadanie nr 1 – Ubezpieczenia majątkowe
2.1 Zakres ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia
ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach
dodatkowych i obejmuje szkody polegające na fizycznej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu
ubezpieczonego mienia, będącego bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie
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zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i
niezależnie od woli Zamawiającego i zaistniało w miejscu i w okresie ubezpieczenia.
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone szkody
spowodowane przez:
a. pożar/ogień, w tym również osmalenie, przypalenie, opalenie, wypalenie, żarzenie bez
widocznego ognia, stopienie, zwęglenie,
b. działanie dymu i sadzy,
c. uderzenie pioruna,
d. wybuch/eksplozja/implozja,
e. przymusowe lądowanie lub upadek statku powietrznego, jego części, przewożonego nim ładunku
lub zrzut paliwa,
f. silny wiatr / huragan,
g. powódź, zalanie, szkody wodociągowe,
h. lawina/osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi,
i. deszcz nawalny,
j. grad,
k. ciężar zalegającego śniegu i lodu oraz skutki ich osuwania,
l. huk ponaddźwiękowy,
m. upadek drzew, budynków, budowli,
n. trzęsienie ziemi,
o. uderzenie meteorytu,
p. kradzież z włamaniem i rabunek,
q. skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w związku ze zdarzeniami objętymi
ochroną ubezpieczeniową,
r. oblodzenie,
s. mróz,
t. szadź,
u. upał,
v. zasypanie,
w. guano ptasie,
x. uderzenie pojazdu,
y. wandalizm/dewastacja.

Wyjątek stanowi przedmiot ubezpieczenia „Pojazdy w trakcie postoju w zajezdniach” dla
którego zakres ubezpieczenia obejmuje tylko następujące ryzyka: pożar, dym, sadzę,
powódź, grad, huragan, deszcz nawalny, zalanie, szkody wodociągowe, upadek statku
powietrznego, uderzenie meteorytu, wandalizm/dewastację (przy czym ryzyko
wandalizmu/dewastacji nie obejmuje pojazdów określonych w pkt. 2.3.3b).

2.2 Przedmiot ubezpieczenia:
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;
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g. Gotówka i bilety pochodzące ze sprzedaży prowadzonej przez pracowników Zamawiającego w
środkach komunikacji;
h. Bilety kolekcjonerskie;
i. Mienie pracownicze;
2.3 Suma ubezpieczenia, podstawa szacowania wartości i franszyza redukcyjna:
2.3.1 Budynki i lokale (w tym budynki przemysłowe, budynki transportu i łączności, budynki handlowo
– usługowe, budynki biurowe, budynki magazynowe, inne budynki niemieszkalne, budynki
socjalne w użyczeniu, zbiorniki i silosy) – suma ubezpieczenia 36.808.869,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia, sumy stałe wg. wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto zgodnie z
Załącznikiem nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Franszyza redukcyjna zniesiona.
2.3.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w tym rurociągi i linie telekomunikacyjne, rurociągi sieci
rozdzielczej, ulice i drogi, drogi kolejowe, bramy, ogrodzenia i pozostałe obiekty inżynierii
lądowej i wodnej) – suma ubezpieczenia 36.997.597,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, sumy
stałe określone wg księgowej brutto, franszyza redukcyjna zniesiona.
2.3.3 Pojazdy w trakcie postoju w zajezdniach – suma ubezpieczenia 500.000.000 zł (maksymalna
wartość taboru w jednej zajezdni) na jedno i wszystkie zdarzenia, ubezpieczenie na tzw. pierwsze
ryzyko, wartość księgowa brutto. Ochroną ubezpieczeniową objęte będą następujące pojazdy
Zamawiającego w czasie postoju w zajezdniach:
a. podlegające rejestracji (autobusy i inne pojazdy) które nie zostaną objęte ochroną w
ramach ubezpieczenia autocasco (o szacunkowej wartości 170.000.000 zł).
b. niepodlegające rejestracji (tramwaje), które zostaną objęte ochroną w ramach
ubezpieczenia casco taboru szynowego (o wartości 500.000.000 zł)
c. niepodlegające rejestracji (tramwaje), które nie zostały objęte ochroną w ramach
ubezpieczenia casco taboru szynowego (o szacunkowej wartości 15.000.000,00 zł).
Franszyza redukcyjna:

d. dla pojazdów o których mowa w punkcie a i c – 50.000,00 zł na zdarzenie, za wyjątkiem
ryzyka wandalizmu/dewastacji dla którego znosi się franszyzę redukcyjną,
e. dla pojazdów o których mowa w punkcie b – 25.000.000,00 zł na zdarzenie (co stanowi
nadwyżkę ponad roczny agregat sumy ubezpieczenia casco pojazdów szynowych).
2.3.4 Nakłady adaptacyjne – suma ubezpieczenia 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
ubezpieczenie na tzw. pierwsze ryzyko, wartość odtworzeniowa, franszyza redukcyjna zniesiona.
2.3.5 Maszyny, urządzania, sprzęt elektroniczny, wyposażenie, niskocenne środki trwałe – suma
ubezpieczenia 31.442.218,82 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, sumy stałe określone wg wartości
księgowej brutto, franszyza redukcyjna zniesiona.
2.3.6 Zapasy magazynowe – suma ubezpieczenia 23.336.417,05 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, sumy
stałe określone wg wartości księgowej brutto, franszyza redukcyjna zniesiona.
2.3.7 Gotówka i bilety w kasach – suma ubezpieczenia 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
ubezpieczenie na tzw. pierwsze ryzyko, wartość nominalna, franszyza redukcyjna zniesiona.
2.3.8 Gotówka i bilety pochodzące ze sprzedaży prowadzonej przez pracowników Zamawiającego w
środkach komunikacji – suma ubezpieczenia 2.500 zł na jedno i 100.000 zł na wszystkie
zdarzenia, ubezpieczenie na tzw. pierwsze ryzyko, wartość nominalna, franszyza redukcyjna
zniesiona.
2.3.9 Bilety kolekcjonerskie (bilety historyczne komunikacji miejskiej) – suma ubezpieczenia 51.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia, sumy stałe określone na podstawie wartości zakupu, franszyza
redukcyjna zniesiona.
2.3.10 Mienie pracownicze – suma ubezpieczenia 500 zł na pracownika na jedno i wszystkie zdarzenia,
ubezpieczenie na tzw. pierwsze ryzyko, wartość rzeczywista, franszyza redukcyjna zniesiona.
2.4 Limity odpowiedzialności:
2.4.1 Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku – limit 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
2.4.2 Dla ryzyka wandalizmu/dewastacji pojazdów, o których mowa w punkcie 2.3.3a i 2.3.3c, w trakcie
postoju w zajezdniach – limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
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2.4.3

Dla ryzyka wandalizmu/dewastacji pozostałego mienia – limit 100.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.

2.5 Miejsce ubezpieczenia:
Ustala się, że umową ubezpieczenia objęte zostaną wszystkie wskazane poniżej lokalizacje, bez
konieczności deklarowania sum i przedmiotu ubezpieczenia na każdą z nich.













Ul. Wita Stwosza 110 – 112, Gdańsk (zajezdnia);
Al. Hallera 142, Gdańsk (zajezdnia);
Al. Władysława IV 12a, Gdańsk (zajezdnia);
Ul. Jaśkowa Dolina 2, Gdańsk;
Gdańsk Wrzeszcz PKP, ul. Lendziona/ul. Dmowskiego
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Chrobrego;
Gdańsk Oliwa Pętla;
Gdańsk Oliwa, ul. Doroszyńskiego;
Gdańsk Zaspa Pętla;
Gdańsk Stogi Pętla;
Gdańsk ul. Kartuska;
Ul. Leśna 1, Łeba;

Budynki socjalne w użyczeniu:
 Siedlce ul. Kartuska – 45,80 m2
 Jasień – 30,53 m2
 Brętowo – 30,53 m2
 Chełm ul. Witosa – 13,10 m2
 Łostowice ul. Świętokrzyska – 20,04 m2
 Jelitkowo ul. Pomorska – 50,54 m2
 Jana z Kolna – 35,70 m2
Sprzęt elektroniczny przenośny objęty jest ochroną na terenie Europy.
Gotówka i bilety pochodzące ze sprzedaży prowadzonej przez pracowników Zamawiającego w
środkach komunikacji objęte są ochroną w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, a także w
drodze do pracy i z pracy.
2.6 Postanowienia i klauzule dodatkowe:
2.6.1 W odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów w trakcie postoju w zajezdniach informujemy, że
wskazane w pkt. 2.3.3 pojazdy stacjonują w 3 zajezdniach na terenie Gdańska:
 Wrzeszcz – największa zajezdnia tramwajowa, w której aktualnie przebywać mogą
jednocześnie pojazdy szynowe o wartości 500.000.000 zł.
 Hallera – zajezdnia autobusowa, w której aktualnie jednocześnie przebywać mogą
pojazdy o wartości 170.000.000 zł.
 Nowy Port – zajezdnia tramwajowa, której aktualnie jednocześnie przebywać mogą
pojazdy o wartości 15.000.000 zł.
2.6.2 Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyka kradzieży z włamaniem gotówki i biletów
pochodzących ze sprzedaży prowadzonej przez pracowników Zamawiającego w środkach
komunikacji jest skuteczna pod warunkiem należytego zabezpieczenia kabiny kierowcy,
motorniczego tzn. zamknięcie okna i zamknięcie drzwi kabiny w sposób właściwy dla konstrukcji
pojazdu.
Wykonawca dokona jednak wypłaty odszkodowania pomimo iż nie spełniono warunków
formalnych określonych w powyższym akapicie, jeżeli Zamawiający potwierdzi, iż było to
działanie w stanie wyższej konieczności.
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2.6.3

Suma ubezpieczenia obejmuje ewidencjonowane środki trwałe jak i to mienie, które ze względu
na jednorazowe umorzenie lub inne przyczyny nie znajduje się w ewidencji. Zamawiający
oświadcza, że zadeklarowana suma ubezpieczenia odnosi się do całości mienia będącego w
posiadaniu Zamawiającego, a Wykonawca odstępuje od konieczności dostarczenia wykazu
mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia szkody, Zamawiający
zobowiązany jest udokumentować własność mienia, które uległo szkodzie i jego wartość.
2.6.4 Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt
odtworzenia mienia, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych
przedmiotów ubezpieczenia, stanowiącej wartość odtworzeniową lub księgową brutto,
niezależnie od stopnia zużycia/stopnia umorzenia. Zamawiający ma prawo do nieodtwarzania
uszkodzonego mienia. W takim przypadku Wykonawca wypłaci odszkodowanie w taki sposób,
jakby mienie to zostało odtworzone. Nie ma zastosowania zasada niedoubezpieczenia i zasada
proporcji.
2.6.5 Dla wskazanych w Załączniku nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia budynków i budowli
wartość odtworzeniowa ustalona została na podstawie operatu szacunkowego nieruchomości
zabudowanych przygotowanego przez profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego w 2015
roku.
2.6.6 Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia – ustala się, że automatyczną ochroną
ubezpieczeniową, objęte jest wszelkie nowe mienie, w posiadanie którego Zamawiający wejdzie
w okresie ubezpieczenia, lub wzrost wartości mienia wskutek dokonanych inwestycji,
modernizacji etc. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia do Wykonawcy mienia objętego
automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w terminie 30 dni po zakończeniu każdego rocznego
okresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach tej klauzuli jest ograniczona do
20.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Na wniosek Zamawiającego klauzula może zostać
rozliczona w trakcie okresu ubezpieczenia. Po jej rozliczeniu limit zostaje odnowiony.
2.6.7 Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji – ustala się, że automatyczną ochroną
ubezpieczeniową, objęte są wszelkie nowe lokalizacje, w posiadanie których Zamawiający
wejdzie w okresie ubezpieczenia. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia do Wykonawcy
nowej lokalizacji w terminie 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytkowania. Odpowiedzialność
Wykonawcy w ramach tej klauzuli jest ograniczona do 10.0000.000 zł. Po jej rozliczeniu limit
zostaje odnowiony.
2.6.8 Klauzula reprezentantów – ustala się, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone umyślnie przez pracowników i współpracowników Zamawiającego oraz przez inne
osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, chyba że wina umyślna zostanie
wykazana i udowodniona zarządowi spółki.
2.6.9 Klauzula przepięć – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku
zmiany napięcia lub natężenia prądu w sieci elektrycznej lub elektronicznej, m.in.: na skutek
zwarcia, indukcji, niewłaściwych parametrów prądu, wzbudzenia się niszczących sił
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są
szkody powstałe w wyniku przepięcia w ubezpieczonym przedmiocie, jeśli przyczyną przepięcia
była awaria tego przedmiotu lub inna wewnętrzna przyczyna związana z jego pracą, eksploatacją,
obsługą bądź konserwacją. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są także szkody powstałe w
zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na
przepięcia
zewnętrzne.
Limit
odpowiedzialności 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
2.6.10 Klauzula szkód elektrycznych – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny i
urządzenia od szkód elektrycznych. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe:
a) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie,
b) w okresie napraw i prób,
c) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań
eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych,
jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie
rozmiaru szkody,
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d) wskutek przyczyny mechanicznej,
e) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
f) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn i
aparatów elektrycznych,
g) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub
aparatury rozdzielczej w rozdzielniach,
h) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach.
Limit odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
2.6.11 Klauzula awarii maszyn – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny i urządzenia
od awarii. Ubezpieczenie nie obejmuje:
a) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na
które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i
antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do
kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,
b) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw,
katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli,
narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,
c) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest
odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
d) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia
umowy ubezpieczenia, o których wiedział Zamawiający lub jego przedstawiciele,
e) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności
normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
f) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów
konserwacyjnych i remontów,
Powyższe zapisy obowiązują z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to sytuacji jeśli części lub materiały
wymienione w punkcie a i b uległy uszkodzeniu lub awarii w wyniku szkody objętej zakresem
ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
2.6.12 Klauzula likwidacji drobnych szkód – ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana
całkowita wartość powyżej franszyzy redukcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia nie
przekracza 10.000 zł na dzień jej powstania, Zamawiający po zgłoszeniu szkody ma prawo
przystąpić do jej likwidacji, zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzednio pisemny
protokół o okolicznościach powstania takiej szkody oraz jej skutkach. Raport powinien zawierać:
a) datę sporządzenia protokołu,
b) skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół,
c) datę wystąpienia szkody,
d) wykaz uszkodzonego mienia,
e) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody, jeśli jest
to możliwe,
f) oświadczenia świadków zdarzenia, osób, które wykryły szkodę, sprawców szkody, jeśli jest to
możliwe,
g) szacunkową wartość szkody,
h) dokumentację fotograficzną/nagranie zdarzenia.
Protokół powinien zawierać podpisy osób wymienionych pod lit. b) i f).
Po dokonaniu naprawy/odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody Zamawiający dostarczy Wykonawcy
dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.:

a)
b)
c)
d)
e)

protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem),
opinia serwisu lub zakładu naprawczego,
kosztorys naprawy/powykonawczy,
faktury za naprawę/odtworzenie mienia do stanu sprzed szkody
inne dokumenty, których Wykonawca może zażądać w trakcie likwidacji szkody.

Niezależnie od powyższych postanowień Zamawiający ma obowiązek powiadomić o szkodzie odpowiednie
organa Policji w przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.
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2.6.13 Klauzula prac ziemnych i/lub drobnych prac budowlano-montażowych – ustala się, że ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu
ubezpieczenia prac ziemnych, robót budowlanych, remontowych, modernizacyjnych lub
aranżacyjnych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i
udzielana jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych, montażowych – do limitu
odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy
ubezpieczenia.
2.6.14 Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – ustala się, że
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko stłuczenia, rozbicia, pęknięcia, porysowania szyb i
innych przedmiotów szklanych, kamiennych, plastikowych, ceramicznych, metalowych, w tym
elementów wizualizacji, neonów, reklam umieszczonych na budynkach lub w pobliżu lokalizacji
użytkowanych przez Zamawiającego. W ramach limitu odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia Wykonawca pokrywa również koszty montażu, transportu i użycia
specjalistycznego sprzętu typu dźwigi i rusztowania. Ochroną objęte są również szyby pojazdów
w trakcie postoju w zajezdniach, przy czym dotyczy to tylko tych pojazdów, które nie posiadają
ubezpieczenia autocasco lub casco pojazdów szynowych.
2.6.15 Klauzula kradzieży zwykłej – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kradzież zwykłą,
tj. kradzież nie noszącą znamion włamania. Limit odpowiedzialności 10.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia.
2.6.16 Klauzula 72 godzin – ustala się, że wszystkie zdarzenia powstałe w czasie następujących po sobie
72 godzin na skutek jednej przyczyny traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do
sumy ubezpieczenia lub limitu, oraz franszyzy redukcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.
2.6.17 Klauzula terroryzmu/sabotażu – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu oraz straty finansowe będące
efektem przerw oraz zakłóceń w działalności, jeżeli są one następstwem aktów
terroryzmu/sabotażu. Przez akty terroryzmu/sabotażu rozumie się działania (a także usiłowanie,
przygotowanie, pomocnictwo) lub groźby jakiejkolwiek osoby lub grupy osób działających
samodzielnie lub w imieniu bądź w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją bądź władzą
państwową/administracyjną, popełnione dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych,
etnicznych, rasowych, ideologicznych, ekonomicznych, społecznych, socjalnych itp. (niezależnie
od faktu, czy zostały one w jakiejkolwiek formie zamanifestowane lub sprecyzowane) z zamiarem
obalenia władzy państwowej/administracyjnej lub wywarcia na nią wpływu, wprowadzenia
chaosu, zastraszenia społeczeństwa lub jego części, dezorganizacji życia publicznego, transportu
publicznego, zakładów produkcyjnych lub usługowych, instytucji, a także wszelkie działania
pozostające w jakiejkolwiek relacji do wymienionych zdarzeń. Wykonawca ponosi również koszty
ewakuacji (z włączeniem alarmów o podłożeniu ładunku bombowego), akcji ratowniczej,
kontrolnej, zapobiegawczej, zwalczającej skutki, prowadzonej w związku z wymienionymi
zdarzeniami. Limit odpowiedzialności 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza
redukcyjna 5% nie mniej niż 10.0000 zł.
2.6.18 Klauzula strajków/zamieszek – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu oraz straty finansowe będące
efektem przerw oraz zakłóceń w działalności, jeżeli są one następstwem strajków, lokautów,
zamieszek i rozruchów oraz działań władz zmierzających do ich zapobieżenia, stłumienia lub
zminimalizowania ich skutków, a także wszelkich działań pozostających w jakiejkolwiek relacji do
wymienionych zdarzeń. Wykonawca ponosi również koszty akcji ratowniczej, kontrolnej,
zapobiegawczej, zwalczającej skutki, prowadzonej w związku z wymienionymi zdarzeniami. Limit
odpowiedzialności 10.000.000 zł. Franszyza redukcyjna 5%, nie mniej niż 10.0000 zł.
2.6.19 Klauzula dokonania oględzin – ustala się, że Wykonawca dokona oględzin miejsca szkody lub
przedmiotu szkody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody. na jedno i
wszystkie zdarzenia
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2.6.20 Klauzula kradzieży elementów zamontowanych na zewnętrz budynków – ustala się, że ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na kradzieży ubezpieczonego mienia znajdującego
się na zewnątrz o ile było ono przytwierdzone do podłoża, budynków lub budowli w sposób
uniemożliwiający jego zabór bez użycia siły i/lub narzędzi. Limit odpowiedzialności 20.000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia.
2.6.21 Klauzula tymczasowego magazynowania – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
sprzęt elektroniczny i maszyny od czasu dostawy do momentu zainstalowania na stanowisku
pracy oraz podczas czasowego wyłączenia z eksploatacji.
2.6.22 Klauzula ubezpieczenia sprzętu poza miejscem ubezpieczenia – w odniesieniu do sprzętu
elektronicznego przenośnego zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o:
a)
szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego poza
miejscem ubezpieczenia, w tym szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z
pojazdu pod warunkiem, że pojazd ma twardy dach, w chwili kradzieży był prawidłowo
zamknięty na klucz, a dodatkowe zabezpieczenia, w które wyposażony został pojazd były
sprawne, sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub schowany,
tak by nie był widoczny z zewnątrz, sprzęt został skradziony w godzinach 6:00-22:00, przy
czym nie dotyczy to przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowano na parkingu
strzeżonym albo, gdy znajdował się w zamkniętym garażu, lub gdy zdarzenie miało
miejsce w trakcie podróży służbowej,
b)
szkody powstałe wskutek upadku/upuszczenia ubezpieczonego sprzętu przenośnego
także poza miejscem ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna 500 zł dla ryzyka kradzieży, 10% nie mniej niż 500 zł dla ryzyka upadku.

2.6.23 Klauzula zwiększonych kosztów działalności – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
koszty działalności poniesione przez Zamawiającego lub podmioty działające na jego zlecenie w
związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej, do której doszło na skutek
szkody, takie jak:
a) koszty wynajmu, dzierżawy, użytkowania lub leasingu ruchomości (np.: maszyn, urządzeń,
wyposażenia lub sprzętu elektronicznego itp.) oraz koszty korzystania z zewnętrznego
centrum przetwarzania danych,
b) koszty wynajęcia i pracy sprzętu załadunkowego, przeładunkowego, i rozładunkowego,
przeniesienia, przetransportowania, składowania ruchomości (np.: maszyn, urządzeń,
wyposażenia, sprzętu elektronicznego, surowców, towarów itp.) nieobjętych szkodą do/z
zastępczych pomieszczeń lub lokalizacji.
c) koszty wynajmu, dzierżawy lub adaptacji zastępczych pomieszczeń lub lokalizacji,
d) dodatkowe koszty pracy (np.: elementy wynagrodzenia powyżej uzgodnionych widełek
płacowych i premie, praca w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy),
e) koszty zatrudnienia dodatkowego personelu,
f) koszty korzystania z usług osób trzecich,
g) koszty opracowania i zastosowania zastępczych metod pracy, produkcji, metod
operacyjnych,
h) koszty dodatkowe wynikłe ze wzrostu cen,
i) koszty dodatkowe wynikłe z poleceń uprawnionych organów władzy,
j) koszty przeprogramowania, restartu systemu na sprzęcie zastępczym, koszty odtworzenia
systemu operacyjnego, konieczne dla utrzymania funkcjonalności ubezpieczonego mienia,
k) koszty adaptacji sprzętu,
l) koszty materiałów biurowych,
m) koszty opłat za media,
n) koszty reklamy,
o) koszty wynajmu pojazdów,
p) koszty obsługi dodatkowego kredytu obrotowego,
q) koszty montażu i demontażu ruchomości zastępczych (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia
lub sprzętu elektronicznego itp.),
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2.6.24

2.6.25

2.6.26

2.6.27

r) koszty poinformowania klientów i kooperantów o zmianach dotyczących prowadzonej
działalności,
s) koszty nadzwyczajne, standardowo nie występujące w toku normalnej działalności,
t) inne, niż wymieniowe powyżej dodatkowe koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne.
Okres odszkodowawczy: 3 miesiące. Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia:
1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Klauzula naprawy zabezpieczeń – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty
naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń obiektu, łącznie z kosztami usunięcia
uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi, elementów ogrodzenia do pełnej sumy.
Dodatkowo Wykonawca pokrycie koszty związane z koniecznością wymiany zamków, czytników
kart lub innych zabezpieczeń w tym przeprogramowania instalacji alarmowej lub sterującej
dostępem do obiektów w skutek utraty w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku w tym
poza miejscem ubezpieczenia kluczy lub kart dostępowych. Limit odpowiedzialności 50.000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia.
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii
ubezpieczanego mienia dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których
suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z
uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma
zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze
ryzyko. Limit odpowiedzialności 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Klauzula przeniesienia mienia – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody
powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej
ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli obejmuje
szkody powstałe podczas transportu ubezpieczonego mienia (w tym podczas załadunku i
rozładunku).
Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje zapasy, maszyny, urządzenia i wyposażenie, sprzęt elektroniczny oraz niskocenne
składniki majątku stanowiące własność Zamawiającego lub będące w jego posiadaniu od szkód
powstałych w tym mieniu podczas transportu. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy transportów,
które spełniają następujące kryteria:
a) transport wykonywany jest przez Zamawiającego lub osoby, za które ponosi on
odpowiedzialność,
b) transport wykonywany jest przy użyciu pojazdu stanowiącego własność Zamawiającego bądź
będącego w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.
Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem
dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności
umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych. Zakres ubezpieczenia
obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:

a) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan,
deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi,
uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub
budowli;
b) wypadek, jakiemu uległ środek transportowy,
c) rabunek,
d) kradzież pojazdu wraz z przewożonym mieniem,
e) kradzieży z włamaniem,
Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec
transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku ww.
zdarzeń losowych mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem.
Limit odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

2.6.28 Klauzula katastrofy budowlanej – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku katastrofy budowlanej (w tym na skutek błędów
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2.6.29
2.6.30
2.6.31

2.6.32

projektowych i wad materiałowych). Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne
zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,
elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit
odpowiedzialności 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 5.000 zł.
Klauzula braku regresu – ustala się, że na Wykonawcę nie przechodzą roszczenia regresowe
przeciwko pracownikom Zamawiającego. Klauzula nie ma zastosowania w przypadku szkód
wyrządzonych umyślnie.
Klauzula istniejących zabezpieczeń – ustala się, że Wykonawca uznaje stan zabezpieczeń p.poż.,
przepięciowych i przeciw kradzieżowych w jednostkach podlegających ubezpieczeniu za
wystarczające.
Klauzula pro rata temporis – ustala się, że wszelkie rozliczenia wynikające z umowy
ubezpieczenia, związane z dopłatą składek lub zwrotem składek dokonywane będą w systemie
pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez względu na stopień wykorzystania sumy
ubezpieczenia/gwarancyjnej na wypłaty odszkodowań lub świadczeń. Kosztów manipulacyjnych
nie potrąca się.
Klauzula kosztów dodatkowych w związku ze szkodą – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje koszty poniesione przez Zamawiającego lub podmioty działające na jego zlecenie
tytułem:
a) akcji ratowniczej lub innej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych
objętych zakresem ubezpieczenia, w tym wynagrodzenia służb ratowniczych,
b) zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody, niedopuszczenia
do jej zwiększenia oraz w celu zabezpieczenia zagrożonego mienia przed szkodą, chociażby
środki te okazały się bezskuteczne,
c) wynajęcia, transportu, szalunku, ustawienia, rozebrania oraz naprawy rusztowań, drabin itp.,
użycia dźwigów, umożliwiających montaż, demontaż lub naprawę przedmiotu ubezpieczenia
lub jego części,
d) montażu, demontażu, wymiany oraz naprawy (także prowizorycznej lub tymczasowej)
uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia lub jego części oraz innych
uszkodzonych lub zniszczonych przedmiotów bądź ich części (w tym koszty dojazdu) –
dotyczy także wymienionych czynności, dokonanych poza granicami RP,
e) montażu, demontażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia,
f) prac stolarskich, murarskich, tynkarskich, malarskich, ziemnych, z zakresu inżynierii lądowej
itp.,
g) wybudowania i usunięcia tymczasowych dróg dojazdowych i obszarów dostępu,
h) dozoru, przechowania, składowania, utylizacji, odkażenia, oczyszczenia, złomowania,
transportu, innych czynności mających na celu pozbycie się lub zagospodarowanie
ubezpieczonego mienia i/lub pozostałości po szkodzie (w tym mienia i/lub pozostałości po
szkodzie zanieczyszczonych lub zniszczonych amoniakiem),
i) transportu mienia do/z miejsca naprawy, transportu mienia nowego, transportu części
zamiennych (w tym koszty przesyłek ekspresowych i frachtu lotniczego, także
zagranicznego),
j) tymczasowego oszklenia lub zabezpieczenia,
k) usług ekspresowych,
l) odtworzenia na powierzchni znaków, napisów, rysunków, ozdób, liter itp.,
m) ustalenia rozmiarów i okoliczności szkody, powołania inżynierów serwisowych, ekspertów,
rzeczoznawców lub innych specjalistów (w tym koszty ich podróży, także z zagranicy,
zakwaterowania),
n) obrony prawnej i sądowej, postępowania pojednawczego, mediacji,
o) kosztów dodatkowych wynikłych ze wzrostu cen,
p) tłumaczenia dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody (decyzję o konieczności
tłumaczenia podejmuje Wykonawca),
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2.6.33

2.6.34

2.6.35

2.6.36

2.6.37

q) opracowania, odtworzenia, wykonania dokumentacji, kartotek, rysunków, map, planów itp.
oraz ich elektronicznych wersji na nośnikach danych, na których były one utrwalone,
r) uzyskania pozwolenia na budowę, zezwoleń branżowych, innych pozwoleń lub zezwoleń
niezbędnych do rozpoczęcia odbudowy lub odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia,
s) uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po wystąpieniu szkody, w tym usunięcia rumowiska,
wyburzania, odgruzowywania, rozbiórki, wywiezienia pozostałości po szkodzie,
t) oceny, utylizacji, usunięcia zanieczyszczeń, odkażenia, transportu gleby i/lub wody oraz
przywrócenia miejsca szkody do stanu sprzed wystąpienia zdarzenia objętego
ubezpieczeniem,
u) oczyszczenia kanałów i ścieków, odpływów itp.,
v) restytucji i osuszenia,
w) wynagrodzenia należnego podmiotom zarządzającym i nadzorującym prace mające na celu
odtworzenie albo naprawę ubezpieczonego mienia,
x) zwiększonych kosztów odtworzenia maszyn lub urządzeń wykonanych na specjalne
zamówienie,
y) naprawy, wymiany, opróżnienia i ponownego napełnienia, uzupełnienia zbiorników
retencyjnych, gaśniczych, na wodę tryskaczową, innych,
z) poszukiwania i usunięcia przyczyn szkody,
aa) poszukiwania i usunięcia przyczyny wycieków cieczy, par, gazów itp. (w tym licznikowe
opłaty za wodę utraconą na skutek wycieku).
Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody – ustala się, że w przypadku szkód wymagających
natychmiastowej naprawy w celu utrzymania, przywrócenia lub zminimalizowania zakłóceń
działalności dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw bezpośrednio po
szkodzie. W przypadku szkód tego rodzaju Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia i
przedłożenia Wykonawcy dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania elementów
uszkodzonych, podlegających wymianie.
Klauzula wycieku ze zbiorników – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko
utraty surowców, półproduktów, produktów, środków obrotowych spowodowane wyciekiem ze
zbiorników lub instalacji (także zbiorników lub instalacji maszyn lub urządzeń). Klauzula dotyczy
również szkód w zbiornikach i instalacjach na skutek wycieku. Limit odpowiedzialności 100.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia.
Klauzula składowania mienia – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje cały
ubezpieczony majątek, bez względu na miejsce/sposób składowania, w tym również składowany
bezpośrednio na podłodze oraz w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, jak również w
budowlach innych aniżeli budynki w rozumieniu właściwych przepisów (np. wiaty, namioty), pod
warunkiem iż mienie w nich się znajdujące może być przechowywane w ten sposób.
Klauzula błędów i przeoczeń – ustala się, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody
powstałe na skutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, pomimo że Zamawiający nie
dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka
ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego.
Klauzula udziału w zysku – podana cena przez Wykonawcę (stawka za ubezpieczenie) w drugim i
trzecim roku ubezpieczenia zostanie obniżona, w przypadku gdy wysokość wypłaconych
odszkodowań (w tym rezerwy na zgłoszone i niewypłacone szkody) za poprzedzający okres
ubezpieczenia (pierwszy i drugi rok ubezpieczenia) nie przekroczy 30% zapłaconych składek (za
ten okres), o kwotę udziału Zamawiającego w zysku z niniejszej Umowy wyliczonej zgodnie z
wzorem:
UZ1 = (0,5 – OD1/SK1) x SK1/2
gdzie:
UZ1 – udział w zysku po poprzedzającym okresie ubezpieczenia,
OD1 – odszkodowania wypłacone z tytułu umowy ubezpieczenia w poprzedzającym okresie
ubezpieczenia (w tym rezerwy na szkody zgłoszone i niewypłacone),
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SK1 – wysokość składki zapłaconej za poprzedzający okres ubezpieczenia.
3 Zadanie nr 2 – Ubezpieczenia komunikacyjne
3.1 Postanowienia wspólne
3.1.1

3.1.2
3.1.3

Podstawowe dokumenty stanowić będą:
a) Zbiorcza polisa dla grupy pojazdów, potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia.
b) Indywidualne certyfikaty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy, stanowiące własność lub będące w posiadaniu
Zamawiającego oraz pojazdy, w posiadanie których Zamawiający wejdzie w okresie
ubezpieczenia.
Nowe pojazdy zakupione przez Zamawiającego zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia
ich zgłoszenia do Wykonawcy. Zgłoszenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinno
nastąpić nie później niż w dniu rejestracji pojazdu.

3.2 Pakiet nr 1 – ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub
utraty (w tym również wskutek kradzieży) – Autocasco i ubezpieczenie Assistance.
3.2.1 Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody w pojeździe lub/i wyposażeniu, powstałe w
szczególności na skutek:
a) zderzenia się pojazdu lub uderzenia w pojazd przez: inne pojazdy, osoby, zwierzęta,
przedmioty - pochodzące z zewnątrz pojazdu (niezależnie czy pojazd jest w ruchu czy stoi),
b) działania osób trzecich,
c) uszkodzenia zewnętrznej części pojazdu przez zwierzęta,
d) pożaru lub wybuchu,
e) powodzi, zatopienia, huraganu, uderzenia pioruna, lawiny, lub działania innych sił przyrody,
szkody powstałe na skutek osuwania się lub zapadania się ziemi,
f) nagłego działania czynnika termicznego lub/i chemicznego pochodzącego z zewnątrz
pojazdu,
g) zassania wody do silnika,
h) użycia pojazdu w związku z przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska,
i) kradzieży w tym kradzieży zuchwałej (art. 278, 279 KK), rozboju (art. 280KK) oraz rabunku
pojazdu, jego części lub wyposażenia
3.2.2

Sumy ubezpieczenia:
a) Pojazdy osobowe – z uwzględnieniem podatku VAT
b) Pojazdy inne niż osobowe – bez uwzględniania podatku VAT
c) Pojazdy nowe fabrycznie (do 12 miesięcy od daty wystawienia faktury) – suma ubezpieczenia
w wysokości wartości z faktury netto lub brutto w zależności od rodzaju pojazdu.
d) Pojazdy używane powyżej 12 miesięcy eksploatacji – wartość rynkowa netto lub brutto w
zależności od rodzaju pojazdu.
Wartość rynkowa pojazdu ustalana będzie w oparciu o wycenę rzeczoznawcy lub w oparciu o
dane z systemu eksperckiego (Info – Ekspert, Eurotax etc.).

3.2.3

Przedmiotem ubezpieczenia są 22 pojazdy wskazane w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu
Zamówienia.

3.2.4

Zakres terytorialny: Europa

3.2.5

Postanowienia i klauzule dodatkowe:
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a) Franszyza redukcyjna: zniesiona.
b) Franszyza integralna: zniesiona.
c) Wyposażenie dodatkowe: Suma ubezpieczenia pojazdu jest podwyższana o wartość
wyposażenia dodatkowego trwale zamontowanego w/na pojeździe.
d) Klauzula zgłaszania do ubezpieczenia pojazdów używanych – w przypadku zgłoszenia do
ubezpieczenia pojazdu używanego, Wykonawca na wniosek Zamawiającego odstąpi od
oględzin, jeśli Zamawiający dostarczy kopię dotychczasowej polisy AC pojazdu, uznając ją za
ważną w chwili zgłaszania pojazdu do ubezpieczenia, nie później jednak niż 3 dni od daty
zakupu pojazdu.
e) Klauzula zgłaszania do ubezpieczenia pojazdów nowych – w przypadku zgłoszenia do
ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, Wykonawca
nie będzie wymagał
przeprowadzenia oględzin, o ile zgłoszenie to nastąpi przed odbiorem pojazdu.
f) Klauzula uznania zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – Wykonawca uzna zabezpieczenia
przeciw kradzieżowe, zainstalowane w pojazdach, które zostały zaakceptowane przez
dotychczasowego ubezpieczyciela, za wystarczające.
g) Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia – w przypadku przyjęcia do ubezpieczenia
pojazdów w trakcie trwania Umowy okres ubezpieczenia zostanie wyrównany do końca
okresu przewidzianego w obowiązującej polisie, składka zaś liczona będzie pro rata temporis
(składka liczona za faktyczny okres ochrony).
3.2.6

Postanowienia dotyczące likwidacji szkód:
a) Niezależnie od rozmiarów szkody, suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę
wypłaconego odszkodowania.
b) Oględziny pojazdu odbędą się w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody do
Wykonawcy. W przypadku nie dotrzymania terminu przez Wykonawcę Zamawiającemu
przysługuje prawo do podjęcia decyzji o rozpoczęciu naprawy pojazdu lub do powołania
niezależnego rzeczoznawcy, który wykona oględziny i ocenę techniczną / kosztorys naprawy,
zaś Wykonawca pokryje koszty tej usługi.
c) Naprawy pojazdów odbywają się w autoryzowanych stacjach obsługi, chyba że Zamawiający
postanowi inaczej.
d) Przyjmuje się, że szkody będą rozliczane według faktycznie poniesionych kosztów napraw,
udokumentowanych fakturami.
e) Wykonawca wypłaci odszkodowanie bez stosowania potrąceń amortyzacyjnych.
f) Dopuszcza się rozliczanie szkód według kosztorysu Wykonawcy na wniosek Zamawiającego.
g) Kosztorysy o jakich mowa w punkcie powyżej będą sporządzane w oparciu o programy
eksperckie „Eurotax”, „Info - Expert” zawierające normy czasu wykonanej naprawy ustalone
przez producentów danej marki pojazdu oraz ceny części zamiennych sugerowane przez
generalnych importerów tych części i stosowane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi danej
marki pojazdu na terenie całego kraju.
h) Kosztorys, o jakim mowa powyżej będzie zweryfikowany przez Wykonawcę w terminie 3 dni
od daty dostarczenia przez Zamawiającego.
i) Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca udzieli aktywnej pomocy w zagospodarowaniu
pozostałości pojazdu po szkodzie całkowitej (niezależnie od wieku pojazdu) poprzez
poszukiwanie wiążących ofert na giełdzie internetowej, której administrator zawarł z
Wykonawcą umowę o współpracy. W przypadku braku nabywcy (brak ofert do 30 dni po
zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej) na pojazd w stanie uszkodzonym, Wykonawca
wypłaci pełną wartość pojazdu po dokonaniu jego złomowania.
j) Wykonawca nie będzie ograniczał wysokości odszkodowania z uwagi na naprawę pojazdów
w warsztatach nie należących do jego sieci naprawczej.
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k) W przypadku szkody kradzieżowej wypłata odszkodowania nastąpi bez oczekiwania na
wyniki śledztwa organów państwowych. Jeśli po jego zakończeniu okaże się, że
odszkodowanie nie było należne, Ubezpieczony dokona jego zwrotu.
l) Wykonawca nie odmówi wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu wraz z
dokumentami pozostawionymi w pojeździe przez użytkownika. Ochrona ubezpieczeniowa
będzie obejmowała maksymalnie dwa zdarzenia tego typu w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody.
m) W ramach ubezpieczenia Autocasco Zamawiającemu przysługuje pojazd zastępczy na czas
naprawy uszkodzonego pojazdu, jednak nie dłużej niż na okres 5 dni roboczych.
n) W przypadku utraty kluczyków na skutek kradzieży bądź zniszczenia (lub innego urządzenia
przewidzianego przez producenta pojazdu umożliwiającego uruchomienie silnika lub
odblokowanie zabezpieczeń przeciw kradzieżowych) Wykonawca pokryje koszty wymiany
zamków, drzwi, włącznika zapłonu lub urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą.
o) Wykonawca pokrywa koszty wymiany płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia
odpowiednich układów.
p) Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w momencie, gdy pojazd nie posiadał ważnego
okresowego badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na
powstanie i/lub rozmiar szkody.
q) Ubezpieczenie pojazdu na wartość niższą od wartości rynkowej nie będzie podstawą do
stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania.
r) Wykonawcy odpowiada za szkody spowodowane przez Zamawiającego lub inną osobę
uprawnioną do korzystania z pojazdu, jeśli spowodował on szkodę kierując pojazdem i nie
posiadał w chwili powstania szkody wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem.
3.2.7

Usługa Assistance:
Wykonawca zapewni usługi Assistance, rozumiane jako udzielenie pomocy w związku ze
zdarzeniami polegającymi m.in. na:
a) wystąpieniu w pojeździe zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia autocasco,
uniemożliwiającego kontynuowanie podróży lub powrót do siedziby firmy Zamawiającego,
b) wystąpieniu w pojeździe awarii uniemożliwiającej kontynuowanie podróży lub powrót do
siedziby firmy Zamawiającego,
c) unieruchomienia pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia
kluczy, przebicia opony, jak również braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku,
Wykonawca zapewni usługi Assistance przynajmniej w zakresie organizacji i pokrycia
następujących kosztów:
a) naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia z wyłączeniem kosztu części zamiennych użytych do
naprawy,
b) dostarczenia paliwa z wyłączeniem kosztu paliwa,
Zakres ubezpieczenia ASSISTANCE:
Ochrona w wariancie obejmującym minimum: pojazd zastępczy na okres minimum 7 dni po
zdarzeniu objętym ochroną AC oraz po awarii, zniesioną franszyzę kilometrową, zakres
terytorialny Europa.
Przedmiotem ubezpieczenia są 2 pojazdy wskazane w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu
Zamówienia.

3.3 Pakiet nr 2 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
3.3.1

Zakres Ubezpieczenia - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach
Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz.U. 2018, poz. 473 z późniejszymi zmianami).
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3.3.2

Limity odpowiedzialności Wykonawcy – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2018r., poz. 473, z późniejszymi zmianami).

3.3.3

Zakres terytorialny – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz.U. 2018r., poz. 473, z późniejszymi zmianami).

3.3.4

Przedmiotem ubezpieczenia jest 273 pojazdów, wskazanych w Załączniku nr 1 i nr 2 do Opisu
Przedmiotu Zamówienia.

3.3.5

W przypadku przyjęcia do ubezpieczenia pojazdów w trakcie trwania Umowy, okres
ubezpieczenia zostanie wyrównany zgodnie z następującą formułą: Okres ubezpieczenia
pojazdów w zakresie OC wynosi 12 miesięcy od dnia przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia zgodnie
z wnioskiem o ubezpieczenie składanym przez Zamawiającego.
Składka za ubezpieczenie pojazdów naliczana będzie z zastosowaniem składek rocznych. Składka
za ubezpieczenie OC będzie płatna w dwóch ratach w następującym trybie:
a) Pierwsza rata składki będzie się odnosiła każdorazowo do okresu ubezpieczenia
przypadającego od dnia zgłoszenia danego pojazdu do ubezpieczenia do ostatniego dnia
obowiązywania rocznego okresu rozliczeniowego Umowy włącznie tj. odpowiednio do dnia
31.03.2020 r. w pierwszym roku ubezpieczeniowym, do dnia 31.03.2021 r. w drugim roku
ubezpieczeniowym i do dnia 31.03.2022 r. w trzecim roku ubezpieczeniowym i płatna będzie
w terminie zgodnym z postanowieniami Umowy;
b) Druga rata składki odnosząca się do okresu ubezpieczenia przypadającego od dnia
01.04.2020 r. w pierwszym roku ubezpieczenia, od dnia 01.04.2021 r. w drugim roku
ubezpieczenia i od dnia 01.04.2022 r. w trzecim roku ubezpieczenia do końca okresu
obowiązywania Umowy ubezpieczenia OC na dany pojazd, ustalona będzie wysokości różnicy
pomiędzy składką za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia a pierwszą ratą składki;
c) Termin płatności drugiej raty składki ustalony zostaje w przypadku każdej polisy na ostatni
dzień obowiązywania rocznego okresu ubezpieczenia Umowy tj. odpowiednio na dzień
31.03.2020 r. w pierwszym roku ubezpieczenia, na dzień 31.03.2021 r. w drugim roku
ubezpieczenia oraz na dzień 31.03.2022 r. w trzecim roku ubezpieczenia.
Wszystkie zawarte w ten sposób umowy ubezpieczenia OC zostaną rozwiązane z ostatnim dniem
obowiązywania rocznych okresów ubezpieczenia Umowy tj. odpowiednio 31.03.2020 r. w
pierwszym roku ubezpieczenia, 31.03.2021 r. w drugim roku ubezpieczenia oraz 31.03.2022 r. w
trzecim roku ubezpieczenia i w związku z tym drugie raty składek nie będą wymagalne.
W przypadku trzeciego okresu rozliczeniowego tj. od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. ma
zastosowanie co następuje - Wykonawca i Zamawiający rozwiążą dotychczasowe Umowy
ubezpieczenia OC zgodnie z art. 3531 kodeksu cywilnego na mocy porozumienia stron. Umowy
ubezpieczenia OC pojazdów zawarte na warunkach niniejszej umowy, zostaną rozwiązane ze
skutkiem na ostatni dzień obowiązywania niniejszej Umowy. Wyrównanie okresu ubezpieczenia
pojazdów zgłaszanych w trakcie trwania Umowy jest możliwe pod warunkiem kontynuacji
ochrony OC u Wykonawcy bądź innego ubezpieczyciela i udokumentowania tego faktu przez
Zamawiającego oraz zwrot do Wykonawcy oryginałów polis/potwierdzeń zawarcia ubezpieczenia
OC w stosunku do których ma zastosowanie wyrównanie okresu ubezpieczenia.

3.4 Pakiet nr 3 - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
3.4.1

Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na
uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu,
a także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku pojazdu, zatrzymania i
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postoju, oraz w trakcie naprawy dokonywanej na trasie jazdy, mającej na celu dojechanie do
najbliższego warsztatu lub kontynuowanie jazdy.
3.4.2

Suma ubezpieczenia wynosi 10.000 zł na każdą osobę przewożoną w pojeździe na każde
zdarzenie.

3.4.3

Przedmiotem ubezpieczenia są 22 pojazdy wskazane w Załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu
Zamówienia.

3.4.4

Limitem odpowiedzialności Wykonawcy jest suma ubezpieczenia, przy czym świadczenie na
wypadek śmierci wynosi 100% sumy ubezpieczenia, świadczenie w przypadku uszczerbku na
zdrowiu wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku, a świadczenie na wypadek
całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 100% sumy ubezpieczenia.

3.4.5

Zakres terytorialny – Europa.

3.4.6

Franszyza redukcyjna – zniesiona.
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Zadanie nr 3 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i
posiadania mienia.

4.1 Suma gwarancyjna 20.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
4.2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

4.2.1

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.2.6

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. Ubezpieczenie
(o ile zakres nie jest objęty zakresem podstawowym Wykonawcy) w szczególności zostaje
rozszerzony o:
Odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania i użytkowania taboru szynowego. Wykaz taboru
podlegającego ubezpieczeniu w Załączniku nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Nowo
zakupiony tabor lub tabor, w posiadanie którego Zamawiający wejdzie w okresie ubezpieczenia
zostanie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową.
Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC inne niż tabor szynowy.
Szkody seryjne będące wynikiem tej samej przyczyny (pierwsza szkoda w okresie ubezpieczenia).
Szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
Odpowiedzialność cywilną pracodawcy, z włączeniem odpowiedzialności za szkody rzeczowe w
pojazdach należących do pracowników Zamawiającego lub innych osób, za które ponosi
odpowiedzialność. Limit 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód w pojazdach
należących do pracowników Zamawiającego.
Odpowiedzialność cywilną za podwykonawców. Prawo regresu zostaje zniesione do osób
fizycznych świadczących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych na rzecz i w imieniu
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4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18
4.2.19
4.2.20
4.2.21
4.2.22
4.2.23

Zamawiającego. W odniesieniu do pozostałych podwykonawców prawo regresu zostaje
zachowane.
Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z działaniem, awarią, eksploatacją
lub zniszczeniem/uszkodzeniem urządzeń wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub
innych instalacji.
Odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania oraz użytkowania dróg wewnętrznych i
parkingów.
Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez zwierzęta.
Odpowiedzialność cywilną za nagłe i nieprzewidziane szkody w środowisku. Ochrona w tym
zakresie musi obejmować uwolnienie substancji niebezpiecznych do powietrza, wody lub gruntu.
Limit 4.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone podczas prac załadunkowych i rozładunkowych.
Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przez pracowników w trakcie wyjazdów
służbowych.
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania zakończonych i
przekazanych usług.
Odpowiedzialność cywilną za produkt.
Odpowiedzialność cywilną najemcy.
Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z organizowaniem imprez, nie
podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu.
Odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia,
naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług
prowadzonych przez Zamawiającego. Limit 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod
dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego. Limit 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej umowy. Limit
2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe w tym m.in. straty wyrządzone
pracownikom Zamawiającego wskutek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Limit 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez osoby będące pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub innych środków odurzających/psychotropowych z zastrzeżeniem prawa regresu
do sprawcy.
Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych lub
zatruć pokarmowych. Limit 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek utraty, zniszczenia lub zaginięcia
dokumentów.

4.3 Rodzaj prowadzonej działalności przyjętej do ubezpieczenia (zgodnie z umową spółki):
4.3.1 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
4.3.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
4.3.3 Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
4.3.4 Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
4.3.5 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
4.4 W październiku 2019 planowane jest rozpoczęcie utrzymania sieci trakcyjnej i torów tramwajowych
obecnie będące w gestii Gdańskiego Zakładu Dróg i Zieleni. Działalność zostanie rozszerzona o:
4.4.1 Roboty związane z budową dróg szynowych;
4.4.2 Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
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4.5 Zakres terytorialny: Polska, z rozszerzeniem na teren Europy w odniesieniu do szkód powstałych
podczas podroży służbowych.

4.6 Czasowy zakres ochrony: ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, które wystąpiły w okresie
ubezpieczenia, a roszczenie zostało zgłoszone przed upływem terminów przedawnienia.
4.7 Franszyza redukcyjna:
4.7.1 W odniesieniu do szkód osobowych: brak.
4.7.2 W odniesieniu do szkód rzeczowych: 3.000 zł.
4.8 Postanowienia i klauzule dodatkowe:
4.8.1 Ubezpieczenie zostaje zawarte na zasadzie do wyczerpania sumy gwarancyjnej, z możliwością
doubezpieczenia w okresie trwania Umowy, przy zastosowaniu zasady naliczania składki pro rata
temporis.
4.8.2 Przez „szkodę osobową” rozumie się szkodę powstałą wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,
gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
4.8.3 Przez „szkodę rzeczową” rozumie się szkodę powstałą wskutek utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,
gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
4.8.4 Klauzula rozstrzygania sporów – dla sporów wynikłych z istnienia niniejszej umowy właściwym
będzie sąd powszechny siedziby Zamawiającego.
4.8.5 Klauzula reprezentantów – ustala się, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone umyślnie przez pracowników i współpracowników Zamawiającego oraz przez inne
osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, chyba że wina umyślna zostanie
wykazana i udowodniona zarządowi spółki.
5

Zadanie nr 4 - Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników.

5.1 Postanowienia ogólne
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Ubezpieczenie będzie miało charakter grupowy i zostanie zawarte na podstawie pisemnego
wniosku Zamawiającego, który będzie stanowił integralną część umowy. Wniosek będzie
zawierał wykaz pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wzór wniosku ubezpieczeniowego wraz z dokumentami
ofertowymi.
Na życzenie Zamawiającego Wykonawca wystawi indywidualne certyfikaty, potwierdzające
zawarcie ubezpieczenia.
Zamawiający oświadcza, że na dzień ogłoszenia Zamówienia spółka zatrudnia 1410 pracowników.
Oferta Wykonawcy pozostaje wiążąca w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia co najmniej
700 pracowników.

5.2 Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest materialna odpowiedzialność pracownika Ubezpieczonego za
szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych,
wynikająca z przepisów Kodeksu pracy.
5.3 Zakres ubezpieczenia
5.3.1 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.
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5.3.2
5.3.3

Ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa pracownika
Ubezpieczonego.
Ubezpieczeniem objęte 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.

5.4 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
5.4.1
5.4.2

Wyrządzone umyślnie.
Wyrządzone przez Ubezpieczonego nie posiadającego uprawnień do wykonywania określonych
czynności lub którego obowiązywał zakaz zajmowania określonego stanowiska, zakaz
wykonywania określonych czynności, lub zakaz sprawowania określonego stanowiska, o ile brak
uprawnień etc. miał wpływ na powstanie szkody.
5.4.3 Powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji,
konfiskat nie związanych z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności pracowniczych,
aktów sabotażu lub terroryzmu, niepokojów społecznych lub strajków.
5.4.4 Polegające na powstaniu czystej starty finansowej.
5.4.5 Będące następstwem utraty, uszkodzenia lub zniszczenia gotówki, dzieł sztuki, biżuterii,
przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, papierów wartościowych lub zbiorów o
charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym, albo przedmiotów o charakterze zabytkowym lub
unikatowym.
5.4.6 Wyrządzone przez Ubezpieczonego nieupoważnionego do prowadzenia pojazdów
mechanicznych lub nie posiadającego wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami.
5.4.7 Powstałe wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem.
5.4.8 Powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub nieposiadającym ważnego
dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego (o ile w odniesieniu do danego
pojazdu istnieje obowiązek rejestracji lub prowadzenia okresowych badań technicznych).
5.4.9 Wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających, substancji
psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
narkomanii.
5.4.10 Wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego.
5.4.11 Objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, o ile Ubezpieczony miał obowiązek je zawrzeć.
5.5 Suma ubezpieczenia
5.5.1
5.5.2

5.5.3

Górną granicą odpowiedzialności w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego za jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia
Ubezpieczonego (art. 119 KP), nie więcej jednak niż 12.000 zł.
Każdorazowa wypłata odszkodowania lub ewentualnych kosztów dodatkowych, takich jak koszty
powołania rzeczoznawców, koszty zabezpieczenia osób i mienia przed szkodą lub zwiększeniem
jej rozmiarów, koszty obrony sądowej etc., powodować będzie zmniejszenie sumy ubezpieczenia
ustalonej dla Ubezpieczonego o wypłaconą kwotę, aż do jej całkowitego wyczerpania.
W przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej istnieje możliwość kontynuacji ubezpieczenia.
Warunkiem kontynuacji jest złożenie wniosku o odtworzenie sumy gwarancyjnej oraz opłacenie
składki w wysokości składki dotychczasowej podniesionej o 100%. W przypadku każdego
kolejnego wyczerpania sumy gwarancyjnej, składka należna za jej odtworzenie wzrasta o kolejne
100% składki podstawowej.

5.6 Franszyza redukcyjna – 500 zł
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6

Zadanie nr 5 - Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych.

6.1 Przedmiot ubezpieczenia:
6.1.1

6.1.2

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.

6.2 Dodatkowe informacje o ryzyku:
6.2.1 Aktualnie planowane są następujące zakupy/zwiększenia wartości:
a) wprowadzenie do eksploatacji w 2019 roku 15 tramwajów Pesa Jazz Duo, wartość jednego
tramwaju wynosi 7,2 mln zł;
b) opcjonalny zakup kolejnych 16 tramwajów pod warunkiem złożenia zamówienia do 30.04.2019
roku, termin realizacji do 31.12.2020 roku;
c) modernizacja tramwajów N8C podnosząca wartość księgową z obecnej średniej 0,9 mln zł do 2
mln zł, modernizowanych będzie przeciętnie 15 tramwajów rocznie do końca 2021 roku;
6.2.2 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia w zakresie casco pojazdów szynowych w Załączniku nr 3 do
Opisu Przedmiotu Zamówienia. Ostateczna ilość pojazdów podlegających ubezpieczeniu
określona zostanie przez Zamawiającego wg stanu faktycznego na dzień wystawiania polisy.
6.2.3 Ruch pojazdów tramwajowych odbywa się po sieci tramwajowej na terenie Miasta Gdańska,
która nie łączy się z innymi podsystemami transportu szynowego. Gestorem sieci jest Zarząd
Dróg i Zieleni (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska), który odpowiada za stan
techniczny sieci tramwajowej (torowiska, sieć trakcyjna, podstacje). Pojazdy wyposażone są w
rejestratory pracy zapisujące podstawowe parametry, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
Funkcjonuje system centralnego zarządzania flotą obejmujący:
a) lokalizację pojazdu na trasie w czasie rzeczywistym wg pozycji GPS,
b) monitoring podstawowych parametrów,
c) łączność radiową w systemie cyfrowym TETRA.
6.3 Zakres ubezpieczenia – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w czasie
eksploatacji, w tym w czasie jazd próbnych oraz jazd szkoleniowych, jak również w czasie postoju
oraz podczas wykonywania napraw lub remontów w ubezpieczonych pojazdach tramwajowych oraz
ich osprzęcie i wyposażeniu standardowym i/lub dodatkowym (niefabrycznym), które są
następstwem:
6.3.1 Nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się ubezpieczonego pojazdu ze
znajdującymi się poza nim przedmiotami, zwierzętami lub osobami.
6.3.2 Zderzenia z innymi pojazdami, wykolejenia lub przewrócenia się.
6.3.3 Lawiny/osunięcie się ziemi, zapadania się ziemi, upadku drzew, budynków, budowli, przerwania
się tam, zerwania mostów, zawalenia tunelów, przepustów i wiaduktów oraz innych podobnych
zdarzeń.
6.3.4 Wybuchu (eksplozja, implozja), pożaru/ognia, stopienia, zwęglenie, dymu i sadzy, powodzi, fali
uderzeniowej wytworzonej przez statek powietrzny podczas przekroczenia bariery dźwięku,
upadku statku powietrznego lub jego części, szkód wodociągowych,
zalania, deszczu
nawalnego, uderzenia pioruna, silnego wiatru/huraganu, gradu, śniegu i innych działających
nagle sił przyrody.
6.3.5 Kradzieży, rabunku, zaginięcia taboru względnie lub jego części.
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6.3.6
6.3.7
6.3.8

Uszkodzenia silnika, urządzeń napędowych, osi, urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
agregatów, prądnic, akumulatorów i ich połączeń.
Dewastacji z włączeniem graffiti dokonanej przez osoby trzecie niezależnie od miejsca, w którym
znajdować się będzie ubezpieczony pojazd, rabunku, kradzieży lub usiłowania ich dokonania.
Załadunku lub wyładunku towaru, lub przemieszczenia się ładunków.

6.4 Limit odpowiedzialności 25.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
6.5 System ubezpieczenia – na sumy stałe według wartości księgowej brutto.
6.6 Klauzule i postanowienia dodatkowe:
6.6.1 Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt
odtworzenia mienia, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych
przedmiotów ubezpieczenia, stanowiącej wartość księgową brutto, niezależnie od stopnia
zużycia/stopnia umorzenia. Zamawiający ma prawo do nieodtwarzania uszkodzonego mienia. W
takim przypadku Wykonawca wypłaci odszkodowanie w taki sposób, jakby mienie to zostało
odtworzone. Nie ma zastosowania zasada niedoubezpieczenia i zasada proporcji.
6.6.2 Klauzula likwidacji drobnych szkód – ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana
całkowita wartość powyżej franszyzy redukcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia nie
przekracza 10.000 zł na dzień jej powstania, Zamawiający po zgłoszeniu szkody ma prawo
przystąpić do jej likwidacji, zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzednio pisemny
protokół o okolicznościach powstania takiej szkody oraz jej skutkach. Raport powinien zawierać:
c)
datę sporządzenia protokołu,
d)
skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół,
e)
datę wystąpienia szkody,
f)
wykaz uszkodzonego mienia,
g)
krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody, jeśli
jest to możliwe,
h)
oświadczenia świadków zdarzenia, osób, które wykryły szkodę, sprawców szkody, jeśli
jest to możliwe,
i)
szacunkową wartość szkody, dokumentację fotograficzną/nagranie zdarzenia.
Protokół powinien zawierać podpisy osób wymienionych pod lit. b) i f).
Po dokonaniu naprawy/odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody Zamawiający dostarczy
Wykonawcy dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.:

6.6.3

6.6.4

a) protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem),
b) opinia serwisu lub zakładu naprawczego,
c) kosztorys naprawy/powykonawczy,
d) faktury za naprawę/odtworzenie mienia do stanu sprzed szkody
e) inne dokumenty, których Wykonawca może zażądać w trakcie likwidacji szkody.
Niezależnie od powyższych postanowień Zamawiający ma obowiązek powiadomić o szkodzie
odpowiednie organa Policji w przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona
przestępstwa.
Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody – ustala się, że w przypadku szkód wymagających
natychmiastowej naprawy w celu utrzymania, przywrócenia lub zminimalizowania zakłóceń
działalności dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw bezpośrednio po
szkodzie. W przypadku szkód tego rodzaju Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia i
przedłożenia Wykonawcy dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania elementów
uszkodzonych, podlegających wymianie.
Klauzula dokonania oględzin – ustala się, że Wykonawca dokona oględzin miejsca szkody lub
przedmiotu szkody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody.
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6.6.5

6.6.6
a)
b)
c)
d)
e)
6.6.7
6.6.8

6.6.9

6.6.10

Klauzula pro rata temporis – ustala się, że wszelkie rozliczenia wynikające z umowy
ubezpieczenia, związane z dopłatą składek lub zwrotem składek dokonywane będą w systemie
pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez względu na stopień wykorzystania sumy
ubezpieczenia/gwarancyjnej na wypłaty odszkodowań lub świadczeń. Kosztów manipulacyjnych
nie potrąca się.
Klauzula kosztów dodatkowych – Wykonawca pokrywa uzasadnione i poniesione koszty
określone poniżej, ponad sumę ubezpieczenia:
Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego pojazdu przed uszkodzeniem w przypadku
bezpośredniego zagrożenia szkodą. Limit 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Koszty związane z ratowaniem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu
niedopuszczenie do zwiększenia strat, choćby działania te okazały się nieskuteczne. Limit
500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części
niezdatnych do użytku, ich wywozem i składowaniem lub utylizacją. Limit 500.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia.
Zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne
zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, lub
montażem. Limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Koszty operacji dźwigowych związanych podniesieniem przedmiotu ubezpieczenia. Limit 200.000
zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Klauzula braku regresu – ustala się, że na Wykonawcę nie przechodzą roszczenia regresowe
przeciwko pracownikom Zamawiającego. Klauzula nie ma zastosowania w przypadku szkód
wyrządzonych umyślnie.
Klauzula reprezentantów – ustala się, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone umyślnie przez pracowników i współpracowników Zamawiającego oraz przez inne
osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, chyba że wina umyślna zostanie
wykazana i udowodniona zarządowi spółki.
Klauzula terroryzmu/sabotażu – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu oraz straty finansowe będące
efektem przerw oraz zakłóceń w działalności, jeżeli są one następstwem aktów
terroryzmu/sabotażu. Przez akty terroryzmu/sabotażu rozumie się działania (a także usiłowanie,
przygotowanie, pomocnictwo) lub groźby jakiejkolwiek osoby lub grupy osób działających
samodzielnie lub w imieniu bądź w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją bądź władzą
państwową/administracyjną, popełnione dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych,
etnicznych, rasowych, ideologicznych, ekonomicznych, społecznych, socjalnych itp. (niezależnie
od faktu, czy zostały one w jakiejkolwiek formie zamanifestowane lub sprecyzowane) z zamiarem
obalenia władzy państwowej/administracyjnej lub wywarcia na nią wpływu, wprowadzenia
chaosu, zastraszenia społeczeństwa lub jego części, dezorganizacji życia publicznego, transportu
publicznego, zakładów produkcyjnych lub usługowych, instytucji, a także wszelkie działania
pozostające w jakiejkolwiek relacji do wymienionych zdarzeń. Wykonawca ponosi również koszty
ewakuacji (z włączeniem alarmów o podłożeniu ładunku bombowego), akcji ratowniczej,
kontrolnej, zapobiegawczej, zwalczającej skutki, prowadzonej w związku z wymienionymi
zdarzeniami. Limit odpowiedzialności 10.000.000 zł. Franszyza 5% min. 10.000 zł.
Klauzula strajków/zamieszek – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu oraz straty finansowe będące
efektem przerw oraz zakłóceń w działalności, jeżeli są one następstwem strajków, lokautów,
zamieszek i rozruchów oraz działań władz zmierzających do ich zapobieżenia, stłumienia lub
zminimalizowania ich skutków, a także wszelkich działań pozostających w jakiejkolwiek relacji do
wymienionych zdarzeń. Wykonawca ponosi również koszty akcji ratowniczej, kontrolnej,
zapobiegawczej, zwalczającej skutki, prowadzonej w związku z wymienionymi zdarzeniami. Limit
odpowiedzialności 10.000.000 zł. Franszyza 5% min. 10.000 zł.
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6.6.11 Klauzula automatycznego pokrycia – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nowo nabyte pojazdy
tramwajowe (nowe lub używane) od momentu przyjęcia na stan lub daty nabycia pojazdu, a
także wzrost wartości wcześniej ubezpieczonego pojazdu tramwajowego na skutek wykonanej
modernizacji od momentu dopuszczenia pojazdu do ruchu. Zgłaszanie nowo zakupionego mienia
oraz wzrostu wartości nastąpi raz na miesiąc, nie później jednak niż 30 dni po zakończeniu
miesiąca, którego dotyczy. Opłata składki za nowo ubezpieczone mienie na zasadzie pro rata
temporis nastąpi w ciągu 14-stu dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentu
potwierdzającego objęcie ochroną nowego mienia, wystawionego przez Wykonawcę. Na nowo
zakupione pojazdy oraz wzrost wartości ustanawia się miesięczny limit na poziomie 20.000.000
zł. Do ubezpieczenia nowo nabytego pojazdu tramwajowego, wzrostu wartości pojazdu
tramwajowego i odtworzenia sumy ubezpieczenia zastosowanie będą miały te same stawki,
które posłużyły do kalkulacji składki za ubezpieczenie pojazdów będących przedmiotem
niniejszej specyfikacji.
6.6.12 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii
ubezpieczanego mienia dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których
suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z
uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
6.6.13 Klauzula kosztów skażenia lub zanieczyszczenia – Wykonawca pokryje koszty usunięcia skażenia
lub zanieczyszczenia przedmiotu ubezpieczenia, powstałego w związku z wystąpieniem wypadku
ubezpieczeniowego. Limit odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
6.6.14 Klauzula kosztów transportu, holowania przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie - Wykonawca
pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty transportu/holowania przedmiotu ubezpieczenia
lub części wymaganych do jego naprawy, powstałe w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną
ubezpieczeniową. Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: 200.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
6.6.15 Klauzula rzeczoznawców - Wykonawca dodatkowo (ponad sumę ubezpieczenia) pokryje
uzasadnione i udokumentowane koszty powołania rzeczoznawców i/lub ekspertów poniesione
przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. Limit
odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
6.6.16 Klauzula 72 godzin – ustala się, że wszystkie zdarzenia powstałe w czasie następujących po sobie
72 godzin na skutek jednej przyczyny traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do
sumy ubezpieczenia lub limitu oraz franszyzy redukcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.
6.6.17 Klauzula udziału w zysku – podana cena przez Wykonawcę (stawka za ubezpieczenie) w drugim i
trzecim roku ubezpieczenia zostanie obniżona, w przypadku gdy wysokość wypłaconych
odszkodowań (w tym rezerwy na zgłoszone i niewypłacone szkody) za poprzedzający okres
ubezpieczenia (pierwszy i drugi rok ubezpieczenia) nie przekroczy 30% zapłaconych składek (za
ten okres), o kwotę udziału Zamawiającego w zysku z niniejszej Umowy wyliczonej zgodnie z
wzorem:
UZ1 = (0,5 – OD1/SK1) x SK1/2
gdzie:
UZ1 – udział w zysku po poprzedzającym okresie ubezpieczenia,
OD1 – odszkodowania wypłacone z tytułu umowy ubezpieczenia w poprzedzającym okresie
ubezpieczenia (w tym rezerwy na szkody zgłoszone i niewypłacone),
SK1 – wysokość składki zapłaconej za poprzedzający okres ubezpieczenia.
6.7 Franszyza
6.7.1 Redukcyjna – 10.000,00 zł.
6.7.2 Integralna– bez zastosowania.
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Zadanie nr 6 - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółką.

7.1 Ubezpieczeni:
7.1.1 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.
7.1.2 Współmałżonkowie, konkubenci, partnerzy życiowi, spadkobiercy, wykonawcy testamentu,
reprezentanci prawni wymienionych powyżej osób.
7.1.3 Cesjonariusze.
7.1.4 Członkowie organów każdej spółki zależnej.
7.2 Dodatkowe informacje o ryzyku – szczegółowe informacje o ryzyku w tym Sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki w 2017 roku, Bilans i Rachunek zysków i strat oraz F-01 za 3 kwartał znajdują się w
Załączniku nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
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 sprawozdaniach finansowych za 2017 r które
mogłyby wpłynąć istotnie na pozycję finansową pokazaną w tym sprawozdaniu,
 do 31.12.2016 r. 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,
 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 posiada aktualnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz
spółek, ubezpieczenie to po raz pierwszy zawarte zostało 01.10.2017 r.,
 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.
7.3 Zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność członków władz spółki 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.
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Ubezpieczenie chroni również spadkobierców i małżonków osób ubezpieczonych określonych w pkt.
7.1 w zakresie roszczeń objętych ubezpieczeniem w przypadku ich wniesienia przeciwko Osobom
Ubezpieczonym.
7.4 Dodatkowe rozszerzenia:
7.4.1 Koszty obrony – 100% sumy gwarancyjnej.
7.4.2 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.
7.4.3 Ochrona dla spółki w związku z roszczeniami z tytułu papierów wartościowych.
7.4.4 Naruszenie praw pracowniczych.
7.4.5 Kary i grzywny administracyjne oraz cywilnoprawne w zakresie, w jakim ich pokrycie jest
dopuszczalne przepisami prawa – 5.000.000,00 zł.
7.4.6 Koszty public relations – koszty odzyskania dobrego imienia/koszty ochrony dobrego
imienia/koszty wizerunku/zapobieżenia – 10% sumy gwarancyjnej.
7.4.7 koszty porady prawnej (w tym przed wniesieniem roszczenia) oraz jej interpretacji – 10 % sumy
gwarancyjnej.
7.4.8 Koszty awaryjne – specjalna zgoda wsteczna Wykonawcy dla poniesionych kosztów, w tym
kosztów obrony, porady prawnej, zdarzenia regulacyjnego – 20% sumy gwarancyjnej.
7.4.9 Koszty zdarzenia kryzysowego spółki – 1.000.000,00 zł.
7.4.10 Koszty zarządzania zdarzeniem regulacyjnym – 10 % sumy gwarancyjnej.
7.4.11 Koszty postępowań przygotowawczych – 10 % sumy gwarancyjnej.
7.4.12 Koszty postępowań odwoławczych i zaskarżenia – 10 % sumy gwarancyjnej.
7.4.13 Koszty postępowań wyjaśniających (śledztwa, dochodzenia) – 10 % sumy gwarancyjnej.
7.4.14 Koszty obrony w postępowaniach ekstradycyjnych – 10 % sumy gwarancyjnej.
7.4.15 Koszty obrony z tytułu uszkodzenia ciała lub mienia - 10 % sumy gwarancyjnej.
7.4.16 Koszty związane z wydatkami na kaucje i poręczenia/gwarancje oraz koszty postępowań
dotyczących wolności lub mienia (konfiskata mienia) – 10 % sumy gwarancyjnej.
7.4.17 Koszty stawiennictwa (koszty oficjalne stawienia się przed sądem oraz przed innymi organami
państwowymi) – 1.000.000,00 zł.
7.4.18 Koszty wsparcia psychologicznego – 500.000,00 zł na osobę.
7.4.19 Limit dodatkowy dla członków rady nadzorczej: 5.000.000,00 zł.
7.4.20 Limit dodatkowy dla kosztów obrony: 5.000.000,00 zł.
7.4.21 Roszczenia bezpośrednio lub pośrednio wynikające z zanieczyszczenia środowiska.
7.4.22 Automatyczne objęcie ochroną członków organów nowopowstałych, przejętych spółek
zależnych.
7.4.23 Rażące niedbalstwo.
7.4.24 Roszczenia wzajemne.
7.5 Zakres terytorialny – cały świat.
7.6 Sposób ubezpieczenia - ubezpieczenie bezimienne.
7.7 Suma gwarancyjna 30.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
7.8 Udział własny/franszyza redukcyjna/franszyza integralna – zniesione.
7.9 Data retroaktywna – pełne pokrycie retroaktywne.
7.10 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
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umowy ubezpieczenia Dodatkowy okres zgłaszania roszczeń rozpoczyna swój bieg automatycznie po
wygaśnięciu okresu ubezpieczenia i nie jest dodatkowo płatny.
7.11 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.
3. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art.134 ust.6 pkt.3 ustawy Pzp.
4. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
(art.36 ust.2 pkt 10 Pzp)
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
6. Zamawiający przewidział możliwość dokonania oględzin w następującym terminie
a. Zajezdnia tramwajowa Wrzeszcz ul. Wita Stwosza 110 – 112, godz. 8:00 09.01.2019, kontakt
Piotr Myca Kierownik Zajezdni;
b. Zajezdnia autobusowa Hallera ul. Al. Hallera 142, godz. 12:00 09.01.2019, kontakt Wojciech
Kamiński Kierownik Zajezdni;
7. Postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy
ubezpieczenia oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub innymi równoważnymi warunkami
ubezpieczenia. Nie dopuszcza się wprowadzenia przez Wykonawcę 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 Zamawiającego w treści SIWZ.
8. W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie warunki,
klauzule i rozszerzenia znajdujące się w SIWZ mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy nie
zawężają ochrony ubezpieczeniowej jaka wynika z OWU Wykonawcy. W przypadku, gdy OWU
Wykonawcy poszerzają ochronę w stosunku do zapisów niniejszej SIWZ zastosowanie mają tylko te
zapisy OWU, które tę ochronę poszerzają.
9. Postanowienia dotyczące likwidacji szkód – Wykonawca zapewni dedykowanego do obsługi
niniejszego zamówienia likwidatora szkód i umożliwi Zamawiającemu bezpośredni kontakt z
likwidatorem co najmniej za pośrednictwem telefonu i poczty email. Zamawiający dopuszcza
możliwość wyznaczenia dedykowanego likwidatora odpowiedzialnego za obsługę szkód dla każdego
z Zadań osobno, jak i jednego likwidatora odpowiedzialnego za obsługę szkód dla wszystkich Zadań,
które realizować będzie dany Wykonawca. W sytuacji konieczności zmiany likwidatora w trakcie
obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca pisemnie poinformuje o rzeczonej zmianie zarówno
Zamawiającego, jak jego brokera ubezpieczeniowego, jednocześnie wskazując niezbędne dane
kontaktowe nowego likwidatora.
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ROZDZIAŁ III
Miejsce i termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia – 3 lata od daty zawarcia umowy, tj. od 01.04.2019r. do 31.03.2022r.
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.
ROZDZIAŁ IV
Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp z
zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega
wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp, oraz w
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym
przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o
zamówieniu i SIWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
Wykonawca winien 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.);

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wykonawca musi wykazać dodatni wynik finansowy netto za lata 2016 i 2017.

3)

zdolności technicznej lub zawodowej,
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.
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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.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w ust. 2 pkt 2)-3) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zobowiązanie (w oryginale)
należy złożyć wraz z ofertą - wzór Zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy Pzp z
uwzględnieniem zapisu ust. 1 pkt 1) niniejszego rozdziału.

8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, posiadanych
licencji lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o

a)
b)

którym mowa w ust. 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,
aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5.

10. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

a)
b)
c)

zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
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d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

11. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy Pzp.

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
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

3)

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, nie jest konieczne tworzenie i dołączanie do oferty odrębnego dokumentu
pełnomocnictwa;
przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać
w szczególności strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie
zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia;

5) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale V ust. 6 i 7
musza być złożone przez każdego z tych Wykonawców.

6) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
spełnienie przez nich warunków, o których mowa w rozdziale IV ust. 2 pkt 3 oceniane będzie
łącznie, spełnienie przez nich warunków, o których mowa w rozdziale IV ust. 2 pkt 1 oceniane
będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców, który będzie zaangażowany w realizację
zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzone będzie w odniesieniu
do każdego z Wykonawców.
ROZDZIAŁ V
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca musi złożyć przed upływem
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terminu składania ofert, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (w oryginale) w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej
zwanego „JEDZ”) - JEDZ stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.
JEDZ powinien być sporządzony zgodnie z formularzem określonym w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
JEDZ musi mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
W JEDZ w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu należy podać następujące informacje:

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 14 Ustawy
Pzp - informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ, w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ oraz w
Części III lit. D JEDZ (z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego
wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz
w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. Ustawy Pzp);

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy Pzp informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 Ustawy Pzp informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy Pzp informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 Ustawy Pzp informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 Ustawy Pzp informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp informacje wymagane w Części III lit. I) JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy Pzp informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, zdolności technicznej lub zawodowej- informacje
wymagane w Części IV sekcja A.
Ponadto JEDZ należy wypełnić według instrukcji UZP zamieszczonej na stronie internetowej UZP:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZelektronicznie.pdf
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2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz przedstawia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 6 niniejszego rozdziału.
JEDZ podmiotu udostępniającego swoje zasoby powinien mieć formę dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ten podmiot.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. JEDZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają wstępne
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
JEDZ każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien mieć formę
dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym
dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia poniższych
dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 Ustawy
Pzp:

1) Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września
2)

2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj: Dz.U. z 2018r. poz. 999 z póź.zm.);
Wykaz usług (Załącznik Nr 4 do SIWZ) odpowiadających swoim rodzajem usługom będącym
przedmiotem zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane:

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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3) 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.

6. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności - z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 5 do SIWZ

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 6 do
SIWZ

7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z
Wykonawców. Wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

8. Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa ust. 6 pkt 1 - składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp;

9.

Dokumenty, o których mowa w ust. 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
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przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 9 stosuje się.

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę. Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w ust. 6 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 8, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy Pzp). Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 9 stosuje się.

13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę. Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

14. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp), może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

15. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24
ust. 8 Ustawy Pzp.

16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
ROZDZIAŁ VI
Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty

1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania,
jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj: Dz. U. z 2014 r.
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poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w § 2 (składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu), § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą
być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej zwanego „Rozporządzeniem”, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
§ 2 (składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), § 5 (tj.
składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) Rozporządzenia, które znajdują się
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

6. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu oraz rozdziale V, dotyczące wykonawcy i
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy Pzp, składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub
elektronicznej kopii dokumentu.

7. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust.
6, składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu.

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
9.
10.

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące
warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż
określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako średni kurs przeliczeniowy waluty przyjmie
kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia w zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
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Europejskiej (dalej Dz.U.UE). Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs
walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli
kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich-tabela A” :
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

12. Jeżeli Wykonawca nie złoży JEDZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości.
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.

13. Jeżeli

Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa. Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

14. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i
SIWZ.
ROZDZIAŁ VII
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów
dotyczących formy, ustanowionych w niniejszej SIWZ.
2. W przypadku przekazywania korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron,
na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
3. Ofertę wykonawca sporządza w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. JEDZ, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 SIWZ, musi mieć formę dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc
dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w
szczególności w jednym z dopuszczonych w ust. 16 niniejszego rozdziału.
5. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach innych podmiotów powinien przedłożyć zobowiązanie do udostępnienia zasobów w
postaci elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
6. Dokumenty lub oświadczenia dołączane do oferty, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 pkt 1-4
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powinny być złożone w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopi dokumentu lub
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdz. V ust. 5 pkt 1 -3 i w ust. 6 pkt 1-3 oraz w ust.
7 i 8 (na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z
postępowania), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej
kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający w tym
zakresie ustanawia porozumiewanie się za pomocą poczty e-mail z użyciem adresów e-mail – dla
Zamawiającego: przetargi.pzp@gait.pl, dla wykonawców – wskazanych w formularzu oferty.
8. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem
wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii
poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez
podwykonawcę.
9. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp) oraz podmiotów
udostępniających potencjał (art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp) składane na formularzu JEDZ powinny
mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22
ust. 1 ustawy Pzp
10. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty i oświadczeń, w tym
przez Wykonawcę, jest miniPortal.

JEDZ

UWAGA! Złożenie oferty i JEDZ na nośniku danych (np. CD, pendrive), czy pisemnie jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11. MiniPortal znajduje się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Proces rejestracji został opisany
pod linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf.
12. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
13. Wykonawca załącza dokumenty do danego postępowania, w którym ubiega się o udzielenie
zamówienia. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortalu.
14. Identyfikator publiczny i klucz publiczny niezbędny do szyfrowania jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP do korespondencji.
15. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający to konto ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz
Formularza do komunikacji.
16. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych, w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,
.xps, .odt.,
17. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, o których
mowa w ust. 13 powyżej wynosi 150 MB.
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18. Za datę przekazania oferty, JEDZ, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
19. Wykonawca podpisuje wymagane dokumenty, m.in. ofertę, JEDZ, oświadczenia kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi
bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 z późn. zm.).
20. Dokumenty załączone przez Wykonawcę na miniPortalu i zapisane, nie są widoczne dla
Zamawiającego, gdyż są w systemie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia jakiegokolwiek pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Po
upływnie terminu otwarcia ofert Zamawiający samodzielnie za pomocą miniPortalu odszyfruje
załączone pliki.
21. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz wszelkie inne zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje
wykonawcy przekazują przy użyciu poczty e-mail (z zastrzeżeniem czynności złożenia, wycofania lub
zmiany oferty dla których wymagane jest przekazanie za pomocą portalu wskazanego w ust.10 ).
22. Zamawiający przekazuje zawiadomienia, oświadczenia i informacje za pomocą poczty e-mail, za
wyjątkiem udzielania odpowiedzi na zapytania do siwz, które będą publikowane na stronie
internetowej Zamawiającego.
23. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianie adresu poczty
elektronicznej podanego w ofercie.
24. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych: Krzysztof Wojtkiewicz, e-mail: wojtkiewicz@gait.pl od
poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00,
w
sprawach
formalno-proceduralnych:
Dariusz
Gładykowski,
e-mail:
przetargi.pzp@gait.pl
ROZDZIAŁ VIII
Wyjaśnienia i zmiana w treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie późnej niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.gait.pl w
zakładce „Przetargi”, na której udostępnia SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

4.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

5. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępniana na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ IX
Wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium.
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ROZDZIAŁ X
Termin związania ofertą

1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XI
Opis sposobu przygotowania Oferty

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony FORMULARZ: OFERTA Wykonawcy - z wykorzystaniem wzoru - Załącznik
Nr 1 do SIWZ (wymagana postać
elektronicznym).

elektroniczna z kwalifikowanym

podpisem

2) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku jeżeli
Ofertę podpisuje pełnomocnik (wymagana postać elektroniczna z kwalifikowanym
podpisem elektronicznym).

3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w rozdziale V ust. 1
SIWZ - JEDZ stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ (wymagana postać elektroniczna z
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

4) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale IV ust. 6 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca,
polega na zdolnościach innych podmiotów (wymagana postać elektroniczna z
kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

2. Oferta powinna spełniać zasady określone w SIWZ tj.:
1) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, Oferty oraz innych dokumentów w jednym z
języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

2) Oferta oraz wszystkie jej załączniki (wszystkie zapisane strony) muszą być podpisane
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (osoby
wymienione we właściwym rejestrze, bądź umocowane do składania oświadczeń woli na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione).

3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.

4) Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę.
5) treść złożonej Oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6) wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.
7) odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach.
8) jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.
9) zaleca się, aby ponumerować każdą ze stron, a cała oferta wraz z załącznikami była w
trwały sposób ze sobą połączona w taki sposób, aby uniemożliwić jej dekompletację.
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10) jeżeli pytanie w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
11) niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze,
zaopatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej, poprawki
cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

12) Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te
należy umieścić w odrębnym pliku oznaczonym: “Informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. Jednocześnie Wykonawca
obowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do
której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także informacji w
odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub
decyzji organów administracji.

13) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r.(sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają
postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zmiany dotyczące treści
oferty powinny być złożone w ten sam sposób, co oferta., Plik, w którym jest przekazywana
zmieniona oferta należy nazwać „ZMIANA OFERTY”.

15) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być złożone w ten sam sposób, co oferta. Plik w
którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć nazwą „WYCOFANIE OFERTY”.

16) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj: Dz. U. z 2018r. poz. 419),
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Dokumenty zawierające tajemnice powinny być w ramach oferty, umieszczone w odrębnym
pliku oznaczonym “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

17) Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co
do której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także informacji w
odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub
decyzji organów administracji.

18) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 Ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenia zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

19) Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
Ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
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terminem składania ofert.
ROZDZIAŁ XII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Badanie i ocena ofert
1. Ofertę należy złożyć przez portal, o którym mowa w Rozdz. VII ust.10
2. Termin składania ofert upływa dnia 11.02.2019 r. o godz. 9:30
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Gdański Autobusów i
Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 w Gdańsku, pokój 7 lub 17
4. Otwarcia ofert dokonuje Komisja Przetargowa.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa poda następujące informacje dotyczące złożonych ofert:
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia,
warunki płatności.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem
www.gait.pl informacje z otwarcia ofert.
9. Zamawiający, w celu ustalenia, czy Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień i złożenie
dokumentów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub istotnych części
składowych ceny.
10. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.
11. Zamawiający wyklucza Wykonawców którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia.
12. Zamawiający odrzuca ofertę w razie zajścia okoliczności wskazanych w art. 89 ust.1 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XIII
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę brutto, w tym stawkę podatku VAT przedmiotu
zamówienia. Cenę ofertową Wykonawca przedstawia w złotych polskich cyfrowo i słownie z
dokładnością co do grosza.
2. Podana cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych
rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób Oferta zostanie odrzucona.

4. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na
podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju, oferty
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sporządzane przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek
podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych określonych wyżej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018
r. poz. 2174 z póź. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku
postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający. Podatek ten tworzy wraz z ceną rzeczywistą
kwotę wydatkowanych przez Zamawiającego środków zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp, jeżeli
złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów. Zamawiający w celu oceny takiej Oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w formie
pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów Oferty mających
wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia czy Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
6. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług dot. przedmiotu zamówienia, stronom
będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej
przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie
wprowadzona do umowy aneksem sporządzonym w formie pisemnej.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie złoty
polski. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
ROZDZIAŁ XIV
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryteria dla Zadania nr 1
Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag)
tych kryteriów:
a) Cena oferty (C)

- 84%

b) Warunki ubezpieczenia W (W= W1 + W2 + W3 + W4)

- 16%

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden pkt
Oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową wg metody i kryteriów wskazanych poniżej:
a) Kryterium “cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako “C”) – oferta z najniższą ceną brutto
uzyska 84 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości odpowiednio mniejszej według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa
C = --------------------------------------------------------------------------------- x 84
cena oferty badanej
b) Kryterium “Warunki ubezpieczenia” (wskaźnik oznaczony jako “W”) będzie rozpatrywane na
podstawie akceptacji przez Wykonawcę zmian warunków ubezpieczenia w stosunku do
warunków minimalnych opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania I.
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Wykonawca może zaakceptować zmianę warunków ubezpieczenia lub nie zaakceptować zmiany.

Oznaczenie
proponowanych zmian
w Kryterium „Warunki
ubezpieczenia”

W1

W2

W3

W4

KRYTERIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA „W“

Zwiększenie
limitu
odpowiedzialności
dla
Klauzuli
terroryzmu/sabotażu do kwoty 30.000.000 zł na jeden i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Zwiększenie
limitu
odpowiedzialności
dla
Klauzuli
strajków/zamieszek do kwoty 30.000.000 zł na jeden i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Zwiększenie stosunku wypłaconych odszkodowań do zapłaconej
składki w odniesieniu do Klauzuli udziału w zysku, zgodnie z
którym Zamawiającemu przysługuje zniżka w kolejnym okresie
ubezpieczenia, do 40%.
Wprowadzenie
do
ubezpieczenia
Klauzuli
funduszu
prewencyjnego, zgodnie z którą Wykonawca stawia do
dyspozycji Zamawiającego fundusz prewencyjny w wysokości
10% zainkasowanej składki. Środki z funduszu prewencyjnego
mogą być wykorzystane na cele służące poprawie
bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia
zdarzenia ubezpieczeniowego.

Liczba
punktów

3 pkt

3 pkt

5 pkt

5 pkt

W przypadku niezaakceptowania przez Wykonawcę proponowanych zmian otrzyma on 0 (zero) punktów.
W przypadku akceptacji zmian warunków ubezpieczenia Wykonawcy zostaną przyznane 16 punkty.
Punktacja za Kryterium Warunki Ubezpieczenia zostanie obliczona według następującego wzoru:
W = W1 + W2 + W3 + W4





Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Ogólna punktacja (P) w zadaniu nr I zostanie obliczona wg wzoru: P = C (kryterium Cena) +
W (kryterium Warunki ubezpieczenia)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
w ww. kryteriach.
Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w oparciu
o wymagania postawione w SIWZ.

W przypadku akceptacji zmiany warunków ubezpieczenia odpowiednie postanowienia w Opisie
Przedmiotu Zamówienia dla Zadania I otrzymają brzmienie zgodnie z treścią zaakceptowanej zmiany, tj.:






Kryterium oznaczonego jako W1, limit odpowiedzialności dla Klauzuli terroryzmu/sabotażu
zwiększony do kwoty 30.000.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Kryterium oznaczonego jako W2, limit odpowiedzialności dla Klauzuli strajków/zamieszek zwiększony
do kwoty 30.000.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Kryterium oznaczonego jako W3, zwiększony zostanie stosunek wypłaconych odszkodowań do
zapłaconej składki w odniesieniu do Klauzuli udziału w zysku, zgodnie z którym Zamawiającemu
przysługuje zniżka w kolejnym okresie ubezpieczenia, do 40%.
Kryterium oznaczonego jako W4, do ubezpieczenia wprowadzona zostanie Klauzula funduszu
prewencyjnego, zgodnie z którą Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego fundusz
prewencyjny w wysokości 10% zainkasowanej składki. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być
wykorzystane na cele służące poprawie bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia
zdarzenia ubezpieczeniowego.
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Kryteria dla Zadania nr 2
Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag)
tych kryteriów:
a) Cena oferty (C)

- 85%

b) Warunki ubezpieczenia W (W= W1+W2+W3+W4)

- 15%

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden pkt
Oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową wg metody i kryteriów wskazanych poniżej:
a) Kryterium “cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako “C”) – oferta z najniższą ceną brutto
uzyska 85 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości odpowiednio mniejszej według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa
C = --------------------------------------------------------------------------------- x 85
cena oferty badanej
b) Kryterium “Warunki ubezpieczenia” (wskaźnik oznaczony jako “W”) będzie rozpatrywane na
podstawie akceptacji przez Wykonawcę zmian warunków ubezpieczenia w stosunku do warunków
minimalnych opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania II.
Wykonawca może zaakceptować wszystkie lub wybrane zmiany warunków ubezpieczenia
lub nie zaakceptować żadnej zmiany.
Oznaczenie
proponowanych zmian w
Kryterium „Warunki
ubezpieczenia”

W1

W2

W3

W4

KRYTERIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA „W“

Wprowadzenie do ubezpieczenia Klauzuli funduszu
prewencyjnego, zgodnie z którą Wykonawca stawia do
dyspozycji Zamawiającego fundusz prewencyjny w
wysokości 5% zainkasowanej składki. Środki z funduszu
prewencyjnego mogą być wykorzystane na cele służące
poprawie bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ryzyka
wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
Zwiększenie wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku
szkód na osobie do 7 000 000 euro w odniesieniu do
jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem
bez względu na liczbę poszkodowanych.
Ustala się limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
każdym rocznym okresie ubezpieczenia na zorganizowanie i
pokrycie kosztu wymiany uszkodzonej szyby, zamontowanej
w ubezpieczonym pojeździe. Dla szkód likwidowanych w
ramach niniejszego limitu zastosowanie będzie mieć
uproszczona procedura likwidacji, bez konieczności
dokonywania oględzin itp. Zamawiający każdorazowo
dostarczy dokumentację fotograficzną uszkodzeń, a
odszkodowanie
wypłacane
będzie
na
podstawie
przedstawionych faktur/rachunków za wymianę/kupno nowej
szyby.
Klauzula dodatkowych kosztów sądowych: ustala się, że
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowe koszty
sądowe, w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego
zasądzone wyrokiem sądu w postępowaniu karnym i
cywilnym.

Liczba
punktów

1 pkt.

8 pkt.

1 pkt.

5 pkt
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W przypadku niezaakceptowania przez Wykonawcę proponowanych zmian otrzyma on 0 (zero) punktów.
W przypadku akceptacji zmian warunków ubezpieczenia Wykonawcy może zostać przyznane
maksymalnie 15 punktów.
Punktacja za Kryterium Warunki Ubezpieczenia zostanie obliczona według następującego wzoru:
W = W1 + W2 + W3 + W4



Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku



Ogólna punktacja (P) w zadaniu nr II zostanie obliczona wg wzoru: P = C (kryterium Cena) + W
(kryterium Warunki ubezpieczenia)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
w ww. kryteriach.
Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w oparciu
o wymagania postawione w SIWZ.




W przypadku akceptacji zmiany warunków ubezpieczenia odpowiednie postanowienia/klauzule
dodatkowe w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania II otrzymają brzmienie zgodnie z treścią
zaakceptowanej zmiany, tj.:








Kryterium oznaczonego jako W1, do ubezpieczenia wprowadzona zostanie Klauzula funduszu
prewencyjnego, zgodnie z którą Wykonawca stawia do dyspozycji Zamawiającego fundusz
prewencyjny w wysokości 5% zainkasowanej składki. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być
wykorzystane na cele służące poprawie bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia
zdarzenia ubezpieczeniowego.
Kryterium oznaczonego jako W2 – zwiększona zostanie wysokość sumy gwarancyjnej
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku szkód na osobie do 7 000
000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez
względu na liczbę poszkodowanych.
Kryterium oznaczonego jako W3 – ustalony zostanie limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia na zorganizowanie i pokrycie kosztu wymiany
uszkodzonej szyby, zamontowanej w ubezpieczonym pojeździe. Dla szkód likwidowanych w
ramach niniejszego limitu zastosowanie będzie mieć uproszczona procedura likwidacji, bez
konieczności dokonywania oględzin itp. Zamawiający każdorazowo dostarczy dokumentację
fotograficzną uszkodzeń, a odszkodowanie wypłacane będzie na podstawie przedstawionych
faktur/rachunków za wymianę/kupno nowej szyby.
Kryterium oznaczonego jako W4 – do ubezpieczenia wprowadzona zostanie klauzula dodatkowych
kosztów sądowych, zgodnie z którą ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowe koszty sądowe,
w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego zasądzone wyrokiem sądu w postępowaniu
karnym i cywilnym.

Kryteria dla Zadania nr 3
Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag)
tych kryteriów:
a) Cena oferty (C)

- 82%

b) Warunki ubezpieczenia W (W= W1+W2+W3)

- 18%

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden pkt
Oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową wg metody i kryteriów wskazanych poniżej:
a) Kryterium “cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako “C”) – oferta z najniższą ceną brutto
uzyska 82 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości odpowiednio mniejszej według następującego wzoru:
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najniższa cena ofertowa
C = --------------------------------------------------------------------------------- x 82
cena oferty badanej
b) Kryterium “Warunki ubezpieczenia” (wskaźnik oznaczony jako “W”) będzie rozpatrywane na
podstawie akceptacji przez Wykonawcę zmian warunków ubezpieczenia w stosunku do warunków
minimalnych opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania III.
Wykonawca może zaakceptować wszystkie lub wybrane zmiany warunków ubezpieczenia
lub nie zaakceptować żadnej zmiany.

Oznaczenie
proponowanych zmian
w Kryterium „Warunki
ubezpieczenia”

KRYTERIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA „W“

Zwiększenie podstawowej sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i
posiadania mienia do kwoty 30.000.000 zł
Rozszerzenie ubezpieczenia OC o odpowiedzialność
administracyjno-prawną w zakresie wynikającym z przepisów
ustawy z dnia 13.04.2007 o zapobieganiu szkodom w
środowisku i ich naprawie.
Klauzula dodatkowych kosztów sądowych: ustala się, że
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowe koszty sądowe,
w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego zasądzone
wyrokiem sądu w postępowaniu karnym i cywilnym.

W1

W2

W3

Liczba
punktów

10 pkt

3 pkt

5 pkt

W przypadku niezaakceptowania przez Wykonawcę proponowanych zmian otrzyma on 0 (zero) punktów.
W przypadku akceptacji zmian warunków ubezpieczenia Wykonawcy zostanie przyznane maksymalnie
18 punktów.
Punktacja za Kryterium Warunki Ubezpieczenia zostanie obliczona według następującego wzoru:
W = W1 + W2 + W3


Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku



Ogólna punktacja (P) w zadaniu nr III zostanie obliczona wg wzoru: P = C (kryterium
Cena) + W (kryterium Warunki ubezpieczenia)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
w ww. kryteriach.
Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w
oparciu o wymagania postawione w SIWZ.




W przypadku akceptacji zmiany warunków ubezpieczenia odpowiednie postanowienia/klauzule
dodatkowe w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania III otrzymają brzmienie zgodnie z treścią
zaakceptowanej zmiany, tj.:





Kryterium oznaczonego jako W1, zostanie zwiększona podstawowa suma gwarancyjna w
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia do
kwoty 30.000.000 zł
Kryterium oznaczonego jako W2, zastosowana zostanie rozszerzona odpowiedzialność za nagłe i
nieprzewidziane szkody w środowisku (zgodnie z jakimś tam traktatem etc.)
Kryterium oznaczonego jako W3 – do ubezpieczenia wprowadzona zostanie klauzula dodatkowych
kosztów sądowych, zgodnie z którą ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowe koszty sądowe, w
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tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego zasądzone wyrokiem sądu w postępowaniu karnym
i cywilnym.
Kryteria dla Zadania nr 4
Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag)
tych kryteriów:
a) Cena oferty (C)

- 60%

b) Warunki ubezpieczenia W (W= W1 + W2)

- 40%

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden pkt
Oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową wg metody i kryteriów wskazanych poniżej:
c) Kryterium “cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako “C”) – oferta z najniższą ceną brutto
uzyska 60 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości odpowiednio mniejszej według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa
C = --------------------------------------------------------------------------------- x 60
cena oferty badanej
d) Kryterium “Warunki ubezpieczenia” (wskaźnik oznaczony jako “W”) będzie rozpatrywane na
podstawie akceptacji przez Wykonawcę zmian warunków ubezpieczenia w stosunku do
warunków minimalnych opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania IV.
Wykonawca może zaakceptować zmianę warunków ubezpieczenia lub nie zaakceptować zmiany.

Oznaczenie
proponowanych zmian
w Kryterium „Warunki
ubezpieczenia”
W1
W2

KRYTERIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA „W“

Oferta Wykonawcy pozostaje wiążąca w przypadku
przystąpienia do ubezpieczenia co najmniej 400 pracowników.
Oferta Wykonawcy pozostaje wiążąca w przypadku
przystąpienia do ubezpieczenia co najmniej 100 pracowników.

Liczba
punktów
15 pkt
25 pkt

W przypadku niezaakceptowania przez Wykonawcę proponowanych zmian otrzyma on 0 (zero) punktów.
W przypadku akceptacji kryterium W2 ubezpieczenia, automatycznie uznaje się, że zostało
zaakceptowane również kryterium W1. W przypadku akceptacji zmian warunków ubezpieczenia
Wykonawcy zostanie przyznane maksymalnie 40 punktów.
Punktacja za Kryterium Warunki Ubezpieczenia zostanie obliczona według następującego wzoru:
W = W1 + W2





Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Ogólna punktacja (P) w zadaniu nr IV zostanie obliczona wg wzoru: P = C (kryterium Cena) +
W (kryterium Warunki ubezpieczenia)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
w ww. kryteriach.
Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w oparciu
o wymagania postawione w SIWZ.

53

W przypadku akceptacji zmiany warunków ubezpieczenia odpowiednie postanowienia w Opisie
Przedmiotu Zamówienia dla Zadania IV otrzymają brzmienie zgodnie z treścią zaakceptowanej zmiany,
tj.:



Kryterium oznaczonego jako W1, oferta Wykonawcy pozostanie wiążąca w przypadku przystąpienia
do ubezpieczenia co najmniej 400 pracowników.
Kryterium oznaczonego jako W2, oferta Wykonawcy pozostanie wiążąca w przypadku przystąpienia
do ubezpieczenia co najmniej 100 pracowników.

Kryteria dla Zadania nr 5
Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag)
tych kryteriów:
a) Cena oferty (C)

- 90%

b) Warunki ubezpieczenia W (W= W1+W2+W3+W4)

- 10%

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden pkt
Oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową wg metody i kryteriów wskazanych poniżej:
a) Kryterium “cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako “C”) – oferta z najniższą ceną brutto
uzyska 90 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości odpowiednio mniejszej według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa
C = --------------------------------------------------------------------------------- x 90
cena oferty badanej
b) Kryterium “Warunki ubezpieczenia” (wskaźnik oznaczony jako “W”) będzie rozpatrywane na
podstawie akceptacji przez Wykonawcę zmian warunków ubezpieczenia w stosunku do warunków
minimalnych opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania V.
Wykonawca może zaakceptować wszystkie lub wybrane zmiany warunków ubezpieczenia
lub nie zaakceptować żadnej zmiany.

Oznaczenie
proponowanych zmian
w Kryterium „Warunki
ubezpieczenia”

KRYTERIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA „W“

Liczba
punktów

W1

Zniesienie franszyzy redukcyjnej.

2 pkt

W2

Zniesienie limitów odpowiedzialności dla Klauzuli
terroryzmu/sabotażu i dla Klauzuli strajków/zamieszek.

1 pkt

W3

W4

Możliwość odtworzenia sumy ubezpieczenia po jej wyczerpaniu
w okresie trwania umowy, przy zastosowaniu zasady naliczania
składki pro rata temporis.
Zwiększenie stosunku wypłaconych odszkodowań do zapłaconej
składki w odniesieniu do Klauzuli udziału w zysku, zgodnie z
którym Zamawiającemu przysługuje zniżka w kolejnym okresie
ubezpieczenia, do 40%.

5 pkt

2 pkt

W przypadku niezaakceptowania przez Wykonawcę proponowanych zmian otrzyma on 0 (zero) punktów.
W przypadku akceptacji zmian warunków ubezpieczenia Wykonawcy zostanie przyznane maksymalnie 8
punktów.
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Punktacja za Kryterium Warunki Ubezpieczenia zostanie obliczona według następującego wzoru:
W = W1 + W2 + W3 + W4


Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku



Ogólna punktacja (P) w zadaniu nr V zostanie obliczona wg wzoru: P = C (kryterium Cena) + W
(kryterium Warunki ubezpieczenia)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
w ww. kryteriach.
Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w oparciu
o wymagania postawione w SIWZ.




W przypadku akceptacji zmiany warunków ubezpieczenia odpowiednie postanowienia/klauzule
dodatkowe w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania V otrzymają brzmienie zgodnie z treścią
zaakceptowanej zmiany, tj.:






Kryterium oznaczonego jako W1, obniżona zostanie wysokość franszyzy redukcyjnej ogólnej do
kwoty 1.000 zł.
Kryterium oznaczonego jako W2, zniesione zostaną limity odpowiedzialności dla Klauzuli
terroryzmu/sabotażu i dla Klauzuli strajków/zamieszek.
Kryterium oznaczonego jako W3, po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia możliwe będzie jej
odtworzenie w okresie trwania umowy, przy zastosowaniu zasady naliczania składki pro rata
temporis.
Kryterium oznaczonego jako W4, zwiększony zostanie stosunek wypłaconych odszkodowań do
zapłaconej składki w odniesieniu do Klauzuli udziału w zysku, zgodnie z którym Zamawiającemu
przysługuje zniżka w kolejnym okresie ubezpieczenia, do 40%.

Kryteria dla Zadania nr 6
Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag)
tych kryteriów:
a) Cena oferty (C)

- 80%

b) Warunki ubezpieczenia W (W= W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)

- 20%

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden pkt
Oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową wg metody i kryteriów wskazanych poniżej:
a) Kryterium “cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako “C”) – oferta z najniższą ceną brutto
uzyska 80 pkt.
Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości odpowiednio mniejszej według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa
C = --------------------------------------------------------------------------------- x 80
cena oferty badanej
b)

Kryterium “Warunki ubezpieczenia” (wskaźnik oznaczony jako “W”) będzie rozpatrywane na
podstawie akceptacji przez Wykonawcę zmian warunków ubezpieczenia w stosunku do
warunków minimalnych opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania VI.

Wykonawca może zaakceptować zmianę warunków ubezpieczenia lub nie zaakceptować zmiany.

Oznaczenie
proponowanych zmian
w Kryterium „Warunki
ubezpieczenia”

KRYTERIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA „W“

Liczba
punktów
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W1

W2

W3
W4
W5
W6
W7

W8
W9

zwiększenie limitu z 5.000.000 PLN do 10.000.000 PLN na kary i
grzywny administracyjne oraz cywilnoprawne w zakresie, w
jakim ich pokrycie jest dopuszczalne przepisami prawa
zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy
gwarancyjnej na koszty public relations – koszty odzyskania
dobrego imienia/koszty ochrony dobrego imienia/koszty
wizerunku/zapobieżenia
zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy
gwarancyjnej na koszty porady prawnej (w tym przed
wniesieniem roszczenia) oraz jej interpretacji
zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy
gwarancyjnej na koszty zarządzania zdarzeniem regulacyjnym
zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy
gwarancyjnej na koszty postępowań przygotowawczych
zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy
gwarancyjnej na koszty postępowań odwoławczych i
zaskarżenia
zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy
gwarancyjnej na koszty postępowań wyjaśniających (śledztwa,
dochodzenia)
zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy
gwarancyjnej na koszty związane z wydatkami na kaucje i
poręczenia/gwarancje oraz koszty postępowań dotyczących
wolności lub mienia (konfiskata mienia)
zwiększenie limitu dodatkowego z 5.000.000 PLN do 10.000.000
PLN dla kosztów obrony

3 pkt.

2 pkt.

2 pkt.
2 pkt.
2 pkt.
2 pkt.
2 pkt.

2 pkt.
3 pkt.

W przypadku niezaakceptowania przez Wykonawcę proponowanych zmian otrzyma on 0 (zero) punktów.
W przypadku akceptacji wszystkich wnioskowanych (fakultatywnych) zmian warunków ubezpieczenia
Wykonawcy zostanie przyznane 20 punktów.
Punktacja za Kryterium Warunki Ubezpieczenia zostanie obliczona według następującego wzoru:
W = W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6 + W7 + W8 + W9


Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku



Ogólna punktacja (P) w zadaniu nr VI zostanie obliczona wg wzoru: P = C (kryterium Cena) +
W (kryterium Warunki ubezpieczenia)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ww.
kryteriach.
Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w oparciu
o wymagania postawione w SIWZ.




W przypadku akceptacji zmiany warunków ubezpieczenia odpowiednie postanowienia w Opisie
Przedmiotu Zamówienia otrzymają brzmienie zgodnie z treścią zaakceptowanej zmiany, tj.:
1. Kryterium oznaczonego jako W1 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na kary i
grzywny administracyjne oraz cywilnoprawne w zakresie, w jakim ich pokrycie jest dopuszczalne
przepisami prawa, limit 10.000.000 PLN
2. Kryterium oznaczonego jako W2 – zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na
koszty public relations – koszty odzyskania dobrego imienia/koszty ochrony dobrego
imienia/koszty wizerunku/zapobieżenia), limit 20% sumy gwarancyjnej
3. Kryterium oznaczonego jako W3 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na
koszty porady prawnej (w tym przed wniesieniem roszczenia) oraz jej interpretacji – limit 20 %
sumy gwarancyjnej
4. Kryterium oznaczonego jako W4 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na
koszty zarządzania zdarzeniem regulacyjnym, limit 20 % sumy gwarancyjnej
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5. Kryterium oznaczonego jako W5 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na
koszty postępowań przygotowawczych, limit 20 % sumy gwarancyjnej
6. Kryterium oznaczonego jako W6 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na
koszty postępowań odwoławczych i zaskarżenia, limit 20 % sumy gwarancyjnej
7. Kryterium oznaczonego jako W7 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na
koszty postępowań wyjaśniających (śledztwa, dochodzenia), limit 20 % sumy gwarancyjnej
8. Kryterium oznaczonego jako W8 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na
koszty związane z wydatkami na kaucje i poręczenia/gwarancje oraz koszty postępowań
dotyczących wolności lub mienia (konfiskata mienia), limit 20 % sumy gwarancyjnej
9. Kryterium oznaczonego jako W9 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu
dodatkowego dla kosztów obrony, limit 10 000 000 PLN

ROZDZIAŁ XV
Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
oceny ofert, określone w SIWZ.

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adres, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,

d)

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełnienia
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 2 ppkt a) oraz ppkt d), na stronie
internetowej.

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 2, jeżeli ich ujawnienie byłoby
sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

5. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie i miejscu
podpisania umowy.

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
ROZDZIAŁ XVI
Kary umowne.
1.

Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku:
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a)

Odstąpienia przez Wykonawcę od umowy – w wysokości 30% wartości umowy brutto;

b)

Odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn,

za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 30% wartości umowy brutto.
2.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego.

3.

W przypadku wykonywania umowy w sposób niezgodny z ofertą oraz z SIWZ, Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od umowy oraz nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 30%
wartości umowy brutto.

4.

W przypadku nieterminowych płatności odszkodowań naliczane będą odsetki ustawowe.

ROZDZIAŁ XVII
Podstawy do zmiany umowy
1. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez
Strony umowy, pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich
nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian
dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których
zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w ustępach następnych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy jeśli jest to spowodowane
z przyczynami niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian
jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących
potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie
mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w przypadku :
1) Wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową;
2) Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego
zakresu zleconego przedmiotu umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy
odnoszące się do przedmiotu umowy i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, a
także obowiązków Wykonawcy.
3) Konieczne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia przez
Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć
w chwili zawierania umowy – w takim przypadku zmianie ulegną wyłącznie zapisy odnoszące się
do wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy.
4) Konieczna jest zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować
braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,
5) Wystąpiła potrzeba zmiany po stronie Zamawiającego osoby lub osób upoważnionych do
kontaktów z Wykonawcą,
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6) Wystąpiła potrzeba zmiany po stronie Wykonawcy osoby lub osób upoważnionych do kontaktów
z Zamawiającym,
7) Wystąpiła potrzeba zmiany podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu i na rzecz Zamawiającego
wszelkie czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem umowy.
5. Wskazanie powyższych okoliczności zmian umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do
wprowadzenia tych zmian. Każda istotna zmiana w umowie w przypadkach określonych w ust. 1 do 4
będzie dokonywana tylko i wyłącznie za zgodą obu stron umowy.
ROZDZIAŁ XVII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp
jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:
a) Odwołanie, które przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w formie przewidzianej w art. 180 ust. 4 Ustawy Pzp, w terminach określonych
w art. 182 Ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu.

b) Skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.

ZATWIERDZIŁ
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Nr post. 108/520/AS/2018

Załączniki do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Pojazdy samochodowe zgłoszone do ubezpieczenia (Załącznik nr 1);
2. Stan taboru autobusowego na dzień 10.10.2018 (Załącznik nr 2);
3. Wartość księgowa wagonów tramwajowych (Załącznik nr 3);
4. Zestawienie ilości pasażerskich składów tramwajowych (Załącznik nr 4)
5. Wartość szacunkowa budynków i innych obiektów będących w posiadaniu GAiT
(Załącznik nr 5);
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności GAiT Sp. z o.o. za 2017 (Załącznik nr 6).
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