Nr post. 108/520/AS/2018

Gdańsk, dnia 01.02.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot. przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia, pojazdów i prowadzonej
działalności gospodarczej”.
Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018r. poz. 1986) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:
Pytania dotyczące Zadania nr 1 – Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:
Pytanie 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie poniższego zapisu w odniesieniu do
budynków wyłączonych z eksploatacji?
Ubezpieczyciel potwierdza utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej pod następującymi
warunkami: a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od
źródeł zasilania,
b) teren budynku jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne
technicznie i gotowe do użycia,
d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda,
inne ciecze oraz para.
e) wszelkie otwory są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 118.
Pytanie 2
Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony ryzyka upału, oblodzenia i szadzi (pkt 2.1 ppkt
r,t,u)
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 3
Prosimy o wprowadzenie dla „pojazdów w trakcie postoju w zajezdniach” dla ryzyka
gradu limitu w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 4
Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „budowle ziemne” – co składa się na ten przedmiot
ubezpieczenia (pkt 2.2 ppkt a”).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pojęcie „budowle ziemnie” zostało
wykreślone zgodnie z informacją przekazaną w Modyfikacji Treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej w dniu 16.01.2019.
Pytanie 5
Prosimy zmianę zapisu pkt 2.6.15 poprzez dodanie frazy: „Kradzież zwykła objęta jest
ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający lub Ubezpieczony powiadomi o tym fakcie
policję niezwłocznie, nie później niż 3 dni po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej szkody.
Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację.
Pytanie 6
Prosimy o zastąpienie treści klauzuli terroryzmu/sabotażu (pkt 2.6.17) na następującą:
Klauzula ryzyka terroryzmu
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i
umowy ubezpieczenia ustala się, że:
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek

aktów terroru i sabotażu.

2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

1.1. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji
toksycznych, chemicznych lub biologicznych
1.2. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji
nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
1.3. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe
oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
1.4. powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań
chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
1.5. powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są
one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
1.6. spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania
rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie
takich środków zostało pisemnie uzgodnione z UNIQA, zanim środki te zostały
podjęte
1.7. we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach
znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację do zapisu pkt. 2.6.17 Rozdziału
II
Opis
Przedmiotu
Zamówienia
zastępując
dotychczasową
klauzulę
terroryzmu/sabotażu następującą:
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Klauzula terroryzmu/sabotażu – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu 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
(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. Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek:
1) skażenia biologicznego lub chemicznego,
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych,
demonstracji,
strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
Limit odpowiedzialności 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza
redukcyjna 5% nie mniej niż 10.0000 zł.
Pytanie 7
Prosimy o zastąpienie treści klauzuli strajków/zamieszek (pkt 2.6.18) na następującą:
Klauzula strajków i zamieszek
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i
umowy ubezpieczenia ustala się, że:
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek
strajków, zamieszek i rozruchów.
2. Przez strajki, zamieszki i rozruchy rozumie się:
2.1. działanie grupy pracowników zmierzające do wymuszenia żądań ekonomicznych
lub politycznych, w tym umyślne działanie strajkującego lub poddanego
lokautowi pracownika mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie
się lokautowi,
2.2. działanie osoby lub grupy osób powodujące zakłócenia porządku publicznego,
2.3. działanie legalnie ustanowionych władz polegające na zapobieganiu lub próbie
zapobieżenia
działaniom, o których mowa w pkt. 1) i 2) albo ograniczenia ich następstw.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację do zapisu pkt. 2.6.18 Rozdziału
II Opis Przedmiotu Zamówienia zastępując dotychczasową klauzule strajków i
zamieszek następującą:
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Klauzula strajków/zamieszek – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu 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.
Pytanie 8
Suma ubezpieczenia budynków i lokali wskazana w Załączniku nr 5 (36.997.597,00 zł) nie
odpowiada sumie ubezpieczenia podanej w punkcie 2.3.1 SIWZ (36.808.869,00 zł), ale
jest tożsama z s.u. obiektów inżynierii lądowej i wodnej podaną w punkcie 2.3.2 SIWZ.
Prosimy o:
o wyjaśnienie i/lub poprawienie tej niezgodności,
o podanie wykazu obiektów inżynierii lądowej i wodnej zawierającego rodzaj
mienia, jednostkowe sumy ubezpieczenia i ich lokalizacje,
o dodatkowo prosimy
o
podanie
jednostkowych
s.u.
napowietrznych
linii telekomunikacyjnych,
o wskazanie lokalizacji, w której suma ubezpieczenia mienia ubezpieczanego
od wszystkich ryzyk jest największa (PML) i o podanie tej maksymalnej
wartości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia zostały skorygowane
zgodnie z informacją przekazaną w Modyfikacji Treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia opublikowanej w dniu 16.01.2019. W pozostałych
kwestiach Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9
Prosimy o wykreślenie pkt 2.6.36 – klauzuli błędów i przeoczeń
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na
pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po
szkodzie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku mienia ubezpieczonego w
systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy
ubezpieczenia po szkodzie.
Pytanie 11
Prosimy o podanie czy w ramach podanych wartości sum ubezpieczenia są ujęte
wartości dróg publicznych, gminnych. Prosimy o podanie tych wartości.
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Odpowiedź: W ramach podanych wartości sum ubezpieczenia nie są ujęte wartości
dróg publicznych, gminnych. Żadne drogi publiczne i gminne nie są w gestii
Zamawiającego.
Pytanie 12
Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy
uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 13
Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży
z włamaniem i rabunku prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały
zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 14
Prosimy o zmianę nazwy przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ

Lp.

1

Nazwa przedmiotu
zamówienia

Składka za
roczny okres
ubezpieczenia

Składka za trzyletni
okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie
odpowiedzialności
materialnej pracowników
RAZEM

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ został
opublikowany na stronie GAiT.
Pytanie 15
Prosimy o doprecyzowanie w załączniku nr 4 wykaz usług odpowiadający zakresowi
zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, ile takich usług ma wykazać
wykonawca.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 16
Prosimy o podanie czy którekolwiek z budynków/budowli są w złym lub awaryjnym
stanie technicznym? Które?
Odpowiedź: Barak wczasowy w Łebie przy ul. Leśnej 1 ma wartość księgową
15.952,20 zł. Budynek jest w złym stanie technicznym i jest wyłączony
z eksploatacji. Teren budynku jest ogrodzony płotem, oświetlony i w porze
dziennej dozorowany.
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Pytanie 17
W klauzuli awarii maszyn prosimy o dopisanie wyłączenia: „g) szkód w maszynach
starszych niż 10 lat”. W przypadku braku zgody, prosimy o przesunięcie limitu do 15 lat.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 18
W klauzuli prac ziemnych i/lub drobnych prac budowlano montażowych, prosimy o
potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy robót, które naruszają stabilność konstrukcji
nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 19
Prosimy o wykaz planowanych prac budowlano-montażowych.
Odpowiedź: Zgodnie z poniższymi tabelami:
PRACE BUDOWLANE (INWESTYCJE) PRZEWIDYWANE
w 2019 roku

Nazwa zadania

L.p.

1

Prace budowlano-torowe w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz

2

Budowa windy w budynku Biura Zarządu

planowany koszt zadania
(w zł netto)

6 727 981
200 000

OGÓŁEM

6 927 981

PLAN REMONTÓW TORÓW TRAMWAJOWYCH
na 2019 rok

L.p.

Nazwa zadania (obiektu)

Planowany
koszt zadania

1

2

3

1

Naprawa torów tramwajowych na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz

150 000

2

Naprawa torów tramwajowych na terenie Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Nowy Port

200 000

3

Wymiana zwrotnic tramwajowych (5 szt.) na terenie Zajezdni Tramwajowej GdańskNowy Port

1 000 000

Razem

1 350 000
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PLAN REMONTÓW BIEŻĄCYCH OBIEKTÓW
na 2019 rok

L.p.

Nazwa zadania (obiektu)

Planowany
koszt zadania

1

2

3

1
1.1
1.2

Zajezdnia Tramwajowa Gdańsk – Wrzeszcz
Malowanie i odnowienie pomieszczeń sanitarnych (natryski)
Remont elewacji ściany budynku (wejście do nowej dyspozytorni)

2.

Zajezdnia Tramwajowa Gdańsk - Nowy Port

2.1
2.2

Remont elewacji południowej ściany hali głównej (od strony placu postojowego)
Remont ogrodzenia terenu zajezdni (od zaplecza)

3.

Zajezdnia Autobusowa - Hallera

3.1
3.2
3.3

Remont nawierzchni bitumicznych placów manewrowych i dróg dojazdowych
Remont lub wymiana bram w hali mycia pojazdów
Remont sufitu w natryskach łaźni męskiej
Remont instalacji oświetleniowej w hali OC

3.4

4.

Budynek biurowy Jaśkowa Dolina 2 z Domontem

4.1
4.2
4.3

Malowanie pomieszczeń biurowych i remont korytarza na II piętrze
Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarza na parterze
Remont korytarza na parterze i w suterenie w budynku Domont

20 000
80 000
Razem

100 000

Razem

100 000
100 000
200 000

Razem

50 000
50 000
30 000
100 000
230 000

50 000
10 000
10 000
Razem

5.
6.

Konserwacja dachów obiektów Spółki
Pozostałe naprawy bieżące obiektów

70 000
100 000
120 000

Razem

820 000

Pytanie 20
W klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o zastosowanie wyłączenia:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
1. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty
budowlane wymagające pozwolenia na budowę, 2. w budynkach przeznaczonych
do rozbiórki
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 21
W czasie największej szkody (z lipca 2016), doszło do zalania trzech tramwajów przed
skrzyżowaniem Grunwaldzka/ Żołnierzy Wyklętych. Dane szkodowe dot. linii mienia od
wszystkich ryzyk nie wskazują, aby w tym czasie doszło do poważnej szkody w tej linii.
Czy w czasie tego zdarzenia doszło do zalania którejś z zajezdni, które – w przypadku
gdyby w zajezdni znajdowała się większa ilość taboru – mogłoby spowodować szkodę o
poważnych rozmiarach?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do zalania zajezdni nie doszło. Położenie
zajezdni wyklucza taką możliwość.
Pytania dotyczące Zadania nr 3 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
Pytanie 22
Prosimy o dodanie w pkt 4.2.9 frazy „ o ile można przypisać odpowiedzialność
zamawiającemu”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśleniu ulega pkt 4.2.9 Rozdziału II
Opis Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 23
Prosimy o doprecyzowanie co u Zamawiającego jest produktem – pkt 4.2.14
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśleniu ulega pkt 4.2.14 Rozdziału II
Opis Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 24
Odnośnie pkt 4.2.16 OC organizatora imprez nie podlegających obowiązkowemu
ubezpieczeniu – prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód spowodowanych przez
wykonawców, zawodników i sędziów biorących udział w imprezie ubezpieczyciel
zachowuje prawo regresu do sprawcy, o ile nie jest to pracownik ubezpieczonego lub
osoba, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku szkód spowodowanych
przez wykonawców, zawodników i sędziów biorących udział w imprezie
ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy, o ile nie jest to pracownik
ubezpieczonego lub osoba, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność
zgodnie z przepisami prawa.
Pytanie 25
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby
Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę
na zapisy pkt 7 i 8 Rozdziału II Opis Przedmiotu Zamówienia.
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Pytanie 26
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie
obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem
oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z
sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym
ich przetwarzaniem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem,
zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a
także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów
lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
Pytanie 27
Odnośnie pkt. 4.2.18 (szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się pod kontrolą,
dozorem lub w pieczy Ubezpieczonego (np. mienie znajdujące się w szatni, oddane do
depozytu)
–
prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje również szkód
wynikających z kradzieży zwykłej.
–
prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych. Jeśli Zamawiający nie
wyraża zgody, to prosimy o obniżenie limitu do 50 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia i
potwierdzenie, że ochrona obowiązuje, o ile spełnione zostały wymagania określone w
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych
zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki
organizacyjne.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 28
Prosimy w pkt 4.2.23 ustanowienie limitu odpowiedzialności, akceptowalnego dla
zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 157.
Pytanie 29
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje organizacji
imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz imprez, podczas których będą
uprawiane sporty:
a) motorowe,
b) motorowodne,
c) lotnicze.
Odpowiedź: Zamawiający nie organizuje w/w imprez i nie oczekuje ochrony
ubezpieczeniowej w tym zakresie.
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Pytanie 30
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane
ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia,
rafting, canyoning itp.
Odpowiedź: Zamawiający nie organizuje w/w imprez i nie oczekuje ochrony
ubezpieczeniowej w tym zakresie.
Pytanie 31
Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek
przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia
odpowiedzialności osoby trzeciej.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 32
Prosimy o w pkt 4.8.5 zmianę treści klauzuli reprezentantów na następującą: Z
zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) UNIQA TU S.A. nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej wyłącznie przez
Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub
Ubezpieczonego uważa się:
a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego
zastępców, zarządców oraz pełnomocników,
b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu,
prokurentów oraz pełnomocników,
c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami
fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników,
d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących
osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników,
e) w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników,
f) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników,
g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków
zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,
h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – te
osoby oraz pełnomocników; 2) UNIQA TU S.A. zachowuje prawo regresu do
sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 96.
Pytanie 33
Prosimy o potwierdzenie, że w OC pracodawcy obowiązywać będzie franszyza
redukcyjna w wysokości świadczenia ZUS/KRUS.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 34
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte żadne szkody
podlegające ochronie w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 35
Prosimy o wykreślenie zapisu pkt 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.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 36
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające
odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający
wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 37
Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 5.000.000zł w pkt 4.2.21 lub innego
akceptowalnego dla zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną modyfikację.
Pytania dotyczące wszystkich zadań:
Pytanie 38
Prosimy o aktualizację szkodowości zamawiającego z podziałem na lata i ryzyka.
Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:
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

0
1
6
około 60
80
5
0
0
3
około 60
82
6
1
1

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

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

01.04.2014 –
31.03.2015

01.04.2015 –
31.03.2016

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
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01.04.2016 –
31.03.2017

01.04.2017 –
31.03.2018

01.04.2018 –
27.11.2018

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

1
około 40
76
4
1
1
5
24
liczba wypłat 53
4
1
0
7
30
liczba wypłat 98
3
1
0
3
31
liczba wypłat 138
2

40.971,00
138.869,29
385.878,00
19.858,00
1.202,76
360,00
3.097.609,29
273.656,51
285.869,00
42.977,00
12.267,80
0,00
1.478.268,90
148.237,88
574.289,00
8.349,00
6.162,49
0,00
1.645.887,60
136.441,99
818.849,00
15.330,00

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
0,00
4.922,50
0,00
0,00
0,00
0,00
230.040,00
3100,00
108.505,00
0,00

40.971,00
155.060,43
404.623,00
19.858,00
1.202,76
360,00
3.097.609,29
278.670,81
285.869,00
42.977,00
12.267,80
0,00
1.478.268,90
153.160,38
574.289,00
8.349,00
6.162,49
0,00
1.878.927,6
139.551,99
927.354,00
15.330,00

Pytania dotyczące Zadania nr 2 – Ubezpieczenia komunikacyjne:
Pytanie 39
Prosimy o podanie liczby ryzyk w poszczególnych latach analizy w podziale na ryzyka OC
, AC i NNW
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 40
Prosimy o podanie zabezpieczeń p. kradzieżowych.
Odpowiedź:
Pojazdy
objęte
ubezpieczeniem
zabezpieczenia przeciw kradzieżowe.

AC

posiadają

fabryczne

Pytanie 41
Prosimy o wykreślenie zapisu § 3.2.6, i)
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.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 42
Prosimy o wykreślenie zapisu § 3.2.6, r)
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.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 43
3.2.6.l – prosimy o wykreślenie zapisu:
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
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 44
3.2.6.m) – prosimy o możliwość realizacji ochrony w ramach assistance, to dwa odrębne
produkty:
m) W ramach ubezpieczenia Autocasco Zamawiającemu przysługuje pojazd zastępczy na
czas naprawy uszkodzonego pojazdu, jednak nie dłużej niż na okres 5 dni roboczych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 45
3.2.6.o) - prosimy o zmianę zapisów na poniższy
o) Wykonawca pokrywa koszty wymiany płynów eksploatacyjnych w przypadku
uszkodzenia odpowiednich układów Tylko w następstwie szkody objętej ochroną AC.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 46
3.2.7.a) - prosimy o zmianę zapisów na poniższy
a) wystąpieniu w pojeździe zdarzenia objętego zakresem assistance,
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 47
3.2.7.d) - prosimy o zmianę zapisów na poniższy
d) naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia z wyłączeniem kosztu części zamiennych
użytych do naprawy, o ile taka naprawa jest możliwa na miejscu zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytania dotyczące Zadania nr 4 – Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej
pracowników:
Pytanie 48
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Prosimy o dopisanie w pkt. 5.3 Zakres ubezpieczenia - słów:
„Ubezpieczenie będzie obowiązywać przy jednoczesnym zawarciu ubezpieczenia
pojazdów ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym
również wskutek kradzieży) – Autocasco oraz ubezpieczenia casco pojazdów
szynowych”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 49
Prosimy o podanie wysokość łącznych regresów zgłoszonych do pracowników
Ubezpieczającego z tytułu oc kierowcy w okresie ostatnich 3 lat.
Odpowiedź: Zamawiający w latach 2016 – 2018 obciążył kierowców 253 razy na
kwotę 225 401,95 zł.
Pytania dotyczące Zadania nr 1 – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:
Pytanie 50
Prosimy o wykreślenie Rozdziału XVI SIWZ dotyczącego Kar umownych.
Ust. 1 pkt a) tego rozdziału jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami
KC, gdyż Wykonawca (Ubezpieczyciel) nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy
ubezpieczenia.
Ust. 1 pkt b) oraz ust 3 budzą wątpliwości z uwagi na zapis art. 483 par. 1 KC, który mówi,
iż karę umowną można zastrzec jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania niepieniężnego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśleniu ulega Ust. 1 pkt a) Rozdziału
XVI SIWZ dotyczącego Kar umownych.
Pytanie 51
Prosimy o przedstawienie aktualnych danych szkodowych wg stanu na dzień 22.01.2019.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38.
Pytanie 52
Ponadto prosimy o uszczegółowienie szkodowości w podziale na pojedyncze szkody z
podaniem ich opisu i przyczyny oraz kwoty franszyzy, która była zastosowana.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 53
Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia taboru autobusowego, w tym wartości
poszczególnych pojazdów. Jeśli nie jest możliwe podanie wartości każdego pojazdu,
prosimy o listę najdroższych autobusów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że aktualnie łączna wartość taboru
autobusowego to 167.743.464,46 zł. Najdroższe autobusy to Mercedes Citaro G z
2016 roku. Zamawiający posiada 9 takich autobusów. Wartość jednego to
1.380.391.06 zł.
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Pytanie 54
Prosimy o wskazanie listy tramwajów niepodlegających rejestracji, które nie zostały
objęte ochroną w ramach ubezpieczenia casco taboru szynowego.
Odpowiedź: Zamawiający nie planuje objąć ubezpieczeniem casco ujętych w zał. 4
do SIWZ tramwajów Konstal 105 jedno, dwu i trzywagonowch, historycznych za
wyjątkiem tramwaju RING oraz wagonów technicznych.
Pytanie 55
Prosimy o dopisanie w pkt. 2.4.3 OPZ, że limit nie dotyczy pojazdów, o których mowa w
punkcie 2.3.3b.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 56
Prosimy o podanie wartości maszyn, urządzeń oraz innych środków trwałych
znajdujących się w najdroższej lokalizacji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 57
Prosimy o wprowadzenie zapisu w pkt 2.6.4 OPZ, że w przypadku nieodtwarzania
mienia, Ubezpieczyciel odpowiada wg wartości rzeczywistej.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 58
Prosimy o wprowadzenie zgłoszeń kwartalnych w pkt. 2.6.6 OPZ (Kl. automatycznego
pokrycia nowego mienia).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 59
W kl. 2.6.8 prosimy o wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela również za szkody
powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 137.
Pytanie 60
W kl. 2.6.13 prosimy o dopisanie, że kl. ma zastosowanie wyłącznie do prac, których
jednostkowa wartość nie przekracza 500.000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 61
W kl. 2.6.16 prosimy o dopisanie, że kl. dotyczy wyłącznie żywiołów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 62

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk
tel. 58 341 00 21-23 | gait@gait.pl | www.gait.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł | NIP 2040000711 | Regon 192993561

W kl. 2.6.17 i 2.6.18 wnioskujemy o obniżenie limitów odpowiedzialności do 5.000.000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 63
W kl. 2.6.25 prosimy o doprecyzowanie jest wymieniona jako odrębna pozycja, którą nie
zwiększa bazowej sumy ubezpieczenia, która jest górną granicą odpowiedzialności
ubezpieczyciela.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 64
W kl. 2.6.27 prosimy o doprecyzowanie, że kl. dotyczy wyłącznie transportu między
lokalizacjami ubezpieczonego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 65
W kl. 2.6.28 wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 5.000.000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 66
W kl. 2.6.30 prosimy o dopisanie o ile są one sprawne i spełniają minimalne wymogi
OWU Ubezpieczyciela w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 67
W kl. 2.6.36. prosimy o dopisanie „o ile Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o
tym facie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia go do
wiadomości”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 68
W kl. 2.6.37 prosimy o zmianę współczynnika w kl. udziału w zysku z 0,5 na 0,2.
Maksymalny dopuszczalny zwrot składki to 10%.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytania dotyczące wszystkich zadań:
Pytanie 69
Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada i/lub użytkuje dla celów działalności
trolejbusy, lub zamierza posiadać i lub użytkować dla celów działalności trolejbusy mając
na uwadze zapis pkt 1.6).
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Odpowiedź: Zamawiający nie posiada trolejbusów, nie użytkuje trolejbusów, nie
planuje też tworzyć w Gdańsku infrastruktury niezbędnej do użytkowania
trolejbusów.
Pytanie 70
Prosimy o podanie czy Zamawiający świadczy i jakie usługi techniczne oraz
specjalistyczne w ramach prowadzonej działalności oraz jakie składniki majątkowe
wynajmuje.
Odpowiedź: GAiT Sp. z o.o. posiada ogólnodostępną Okręgową Stację Kontroli
Pojazdów, która ma możliwość przeprowadzenia badań technicznych różnego
rodzaju pojazdów.
Pytanie 71
Prosimy o wskazanie ile posiadają pojazdów historycznych, które z nich są użytkowane
do przewozu pasażerów.
Odpowiedź: Autobusy historyczne opisane są w zał. Nr 2 do SIWZ w pozycji
„zabytki” i wszystkie za wyjątkiem przyczepki mogą być wykorzystane do
przewozu pasażerów. Tramwaje historyczne opisane są w zał. Nr 4 do SIWZ w
pozycji „historyczne” i wszystkie mogą być wykorzystane do przewozu pasażerów.
Pytanie 72
Prosimy o usuniecie punku 1.3 w całości lub zastąpienie go poniższą treścią:
„Niezależnie od okoliczności Wykonawca nie ma możliwości wypowiedzenia Umowy
Ubezpieczenia przez dwunastomiesięczny okres jej obowiązywania, z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w art.814 poz. 2 Kodeksu Cywilnego.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 73
W odniesieniu pkt 1.5 prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 5 lat z ryzyka
odpowiedzialności materialnej pracowników. W przypadku braku danych prosimy o
potwierdzenie iż szkody z ryzyka autocasco możemy uznać za szkody wyłącznie
popełnione z wini pracowników.
Odpowiedź: Dostępne są dane za 3 lata. Zamawiający w latach 2016 – 2018 obciążył
kierowców 253 razy na kwotę 225 401,95 zł, a motorniczych 111 razy na kwotę
348 192,72 zł.
Pytanie 74
Z uwagi na fakt iż szkodowość przedstawiona w pkt 1.5 dotyczy o okresu do dnia
27.11.2018r., a od tego czasu minęły 2 m-ce prosimy o podanie aktualnej szkodowości.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38.
Pytanie 75
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Prosimy o informację czy, a jeśli tak ile razy spółka GGAiT w roku 2018 obciążała swoich
pracowników za szkody wyrządzone przez tych pracowników w mieniu pracodawcy.
Prosimy o podanie łącznej wartości tych obciążeń.
Odpowiedź: Zamawiający w 2018r obciążył 161 pracowników na kwotę 284 039,73
zł.
Pytanie 76
Prosimy o podanie informacji dotyczącej ilości i wartości szkód wyrządzonych przez
pracowników w mieniu pracodawcy niezależnie czy pracodawca obciążał pracownika czy
też nie.
Odpowiedź: Pracownicy Zamawiającego wyrządzili w 2018r 161 szkód na kwotę
333 336 zł.
Pytanie 77
Prosimy o zmianę definicji z pkt 1.6 ppkt c. polegającą na zastąpieniu słów” w tym
również powstał w związku z działalnością ludzką” na słowami „nie spowodowane
działalnością człowieka”
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 78
Prosimy o zmianę definicji z pkt 1.6 ppkt p. na poniższą:
Pracownik - osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
albo na podstawie umowy cywilnoprawnej; za Pracownika uznaje się także praktykanta,
stażystę lub wolontariusza, któremu Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonywanie
pracy, osobę zatrudnioną przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania
pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
będącego pracodawcą, a także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytania dotyczące Zadania nr 3 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
Pytanie 79
Prosimy o wprowadzenie w pkt 4.2. dodatkowego zapisu, iż ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej nie obejmują ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej
przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz że nie stanowi ono nadwyżki na
ubezpieczeniami obowiązkowymi.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 80
Prosimy mając na uwadze pkt 4.2, 4.2.15, 4.2.18 oraz 4.2.19 o wyłączenie szkód w
ruchomościach (rzeczach) będących przedmiotem najmu, dzierżawy, użytkowania,
leasingu lub innej podobnej umowy (innego tytułu prawnego) takich jak samochody,
tramwaje, kolej (wagony i lokomotywy), elektroniki (w tym komputerów)
Natomiast w przypadku innych przedmiotów będących przedmiotem najmu, dzierżawy,
użytkowania, leasingu lub innej podobnej umowy (innego tytułu prawnego) prosimy o
wprowadzenie podlimitu 2.000.000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę
na zapisy pkt 7 i 8 Rozdziału II Opis Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 81
Prosimy o wprowadzenie dla zakresu opisanego w pkt 4.2.5 – OC pracodawcy –
podlimitu 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 82
Prosimy o wprowadzenie w pkt 4.2.5 wyłącznie szkód rzeczowych powstałych w wyniku
utraty rzeczy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 83
Prosimy o podanie mając na uwadze zapis pkt 4.2.8 ile kilometrów dróg wewnętrznych
posiada Zamawiający, czy parkingi są wewnątrz nieruchomości czy na zewnątrz i czy są
to parkingi strzeżone, oraz ile ich jest.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wydzielonych dróg wewnętrznych. Ruch
odbywa się na całej powierzchni placów postojowych. Istnieją 3 parkingi dla
samochodów osobowych, niestrzeżone wewnątrz nieruchomości.
Pytanie 84
Prosimy o podanie mając na uwadze pkt 4.2.9 jakie zwierzęta Zamawiający chowa lub
jakimi się posługuje.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśleniu ulega pkt 4.2.9 Rozdziału II
Opis Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 85
Prosimy o podanie czy w ramach pkt 4.2.10 Zamawiający oczekuje ochrony
ubezpieczeniowej na wypadek szkód w środowisku (nagłych i nieprzewidzianych
spowodowanych ruchem pojazdu, jeżeli tak prosimy o wprowadzenie podlimitu na to
ryzyko w wysokości 1.000.000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 86
Prosimy o wskazanie jaki produkt ma być przedmiotem ubezpieczenia zgodnie ze
wskazanie rozszerzenia przez Zamawiającego w pkt 4.2.14.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśleniu ulega pkt 4.2.14 Rozdziału II
Opis Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 87
Prosimy o wprowadzenie w pkt 4.2.15 wyłączenia szkód w pojazdach, ich wyposażeniu
lub rzeczach w nich pozostawionych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pkt 4.2.15 Rozdziału II Opis Przedmiotu
Zamówienia zostaje zastąpiony zapisem o treści „Odpowiedzialność cywilną
najemcy nieruchomości”.
Pytanie 88
Prosimy o wykreślenie w pkt 4.2.20 słów „w tym min. straty wyrządzone pracownikom
Zamawiającego wskutek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych” lub
zmniejszenie podlimitu do wysokości 500.000 PLN.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 154.
Pytanie 89
Prosimy o wprowadzenie dla zakresu opisanego w pkt 4.2.21 podlimitu 1.000.000,00
PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 37.
Pytanie 90
Prosimy o wprowadzenie do zakresu opisanego w pkt 4.2.22 wyłączenia że nie
odpowiadamy za szkody wyrządzone przez priony lub wirus HIV.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę
na zapisy pkt 7 i 8 Rozdziału II Opis Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 91
Prosimy o wprowadzenie dla zakresu opisanego w pkt 4.2.23 – OC za szkody w
dokumentach – podlimitu w wysokości 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w
rocznym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 157.
Pytanie 92
Prosimy o wyjaśnienie mając na uwadze pkt 4.3.2 i 4.3.3 jakiego rodzaju działalność
wykonuje Zamawiający po opisem – „Pozostały transport lądowy i pasażerki, gdzie
indziej niesklasyfikowany” i „Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy”.
Odpowiedź: Zgodnie z PKD 49.39.Z „Pozostały transport lądowy i pasażerki, gdzie
indziej niesklasyfikowany” obejmuje to wynajem autobusów z kierowcą, przewozy
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wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące
bez ustalonego rozkładu, autobusowe przewozy szkolne i pracownicze.
Zgodnie z PKD 52.21.Z „Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy”
obejmuje działalność wspomagającą przewozy w zakresie kontroli ruchu, obsługi
pasażerów, bagażu i ładunków, - wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub
załogą
wykonywania
generalnych
przeglądów
i
napraw
pojazdów
samochodowych.
Pytanie 93
Prosimy o wprowadzenie dla czystych strat finansowych franszyzy redukcyjnej 10%
wartości szkody nie mniej niż 3.000,00 PLN.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 159.
Pytanie 94
Prosimy o dodanie w pkt 4.8.3 na końcu słów „poniesione przez tego samego
poszkodowanego”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 95
Prosimy o dodanie w pkt 4.8.1 na końcu słów „za zgodą Ubezpieczyciela”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 96
Prosimy o dodanie w pkt 4.8.5 – klauzula reprezentantów – na końcu słów „i
prokurentom” lub wprowadzenie podlimitu do wysokości 2.000.000 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w pkt 4.8.5 Rozdziału II
Opis Przedmiotu Zamówienia słów „i prokurentom”.
Pytanie 97
Prosimy o dodanie po pkt 4.8.5 dodatkowego punktu stanowiącego definicję czystej
straty finansowej, rozumianej jako – szkoda nie wynikająca ze szkody osobowej ani
szkody rzeczowej.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę
na zapisy pkt 7 i 8 Rozdziału II Opis Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 98
Prosimy o wprowadzenie zapisu, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszym SIWZ
stosuje się ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytania dotyczące Zadania nr 4 – Ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej
pracowników:
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Pytanie 99
Prosimy o modyfikację pkt 5.4.9 poprzez dopisanie po słowie „Ubezpieczony” słowa
„/Ubezpieczający”
Odpowiedź: W pkt 5.4.9 nie ma słowa „Ubezpieczony”
Pytanie 100
Prosimy o dopisanie do katalogu wyłączeń punktów:
5.4.12 eksploatacyjne, wynikłe ze zużycia technicznego pojazdu,
5.4.13 powstałe na skutek rabunku pojazdu, pożaru lub wybuchu, jeżeli pożar lub
wybuch nie są następstwem zderzeń z innymi pojazdami, przedmiotami, osobami lub
zwierzętami.
5.4.14 wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonych,
5.4.15 za które Ubezpieczony jest odpowiedzialna wskutek przyjęcia odpowiedzialności
cywilnej osoby trzeciej lub przyjęcia odpowiedzialności cywilnej przekraczającej zakres
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
5.4.16 wynikłe z naruszenia dóbr osobistych (z wyjątkiem zdrowia i życia), praw
autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw fabrycznych lub innych praw własności
przemysłowej,
5.4.17spowodowane przez wirus HIV lub priony,
5.4.18 wynikające z normalnego zużycia rzeczy w związku z jej używaniem,
5.4.19 w czekach, wekslach, akcjach, obligacjach, znaczkach pocztowych będących
aktualnie w obiegu, biletach komunikacji publicznej, akredytywach, poleceniach wypłat,
przekazach i dokumentach bankowych lub finansowych płatnych w walucie polskiej lub
walutach obcych, kartach płatniczych, znakach akcyzy oraz złocie, srebrze i wyrobach z
tych metali; kamieniach szlachetnych i perłach, a także platynie i pozostałych metalach z
grupy platynowców.
5.4.20. w przedmiocie wykonanej pracy lub usługi; ochrona ubezpieczeniowa nie
obejmuje również roszczeń związanych z kosztami powstałymi w wyniku poszukiwania i
usunięcia wad lub szkód w przedmiocie wykonanej pracy lub usługi, jak również
roszczeń związanych ze spadkiem obrotu lub innymi stratami finansowymi, będącymi
wynikiem takich wad lub szkód,
5.4.21 roszczeń o wykonanie umowy, o należyte wykonanie umowy, roszczeń o zwrot
kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania, z tytułu zastępczego
wykonania umowy lub o zwrot zadatków,
5.4.21 kar pieniężnych (w tym kar umownych), grzywien sądowych lub
administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary
damages), nawiązek oraz odsetek od tych kar, grzywien lub nawiązek, a także kosztów
poniesionych z tytułu odstąpienia od umowy, należności publicznoprawnych oraz opłat
manipulacyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 101
Prosimy o zmniejszenie SG określonej w pkt 5.5.1 z 12.000,00 PLN do 9.000,00 PLN.
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 102
Prosimy o wykreślenie z pkt 5.5.3 ostatniego zdania.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 103
Prosimy o wprowadzenie zapisu, że w sprawa nie uregulowanych w niniejszym SIWZ
stosuje się ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytania dotyczące Zadania nr 5 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych:
Pytanie 104
Prosimy o podanie wieku pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia
Odpowiedź: Zgodnie z opublikowanym dokumentem – wiek pojazdów szynowych.
Pytanie 105
Prosimy o informację nt stanu technicznego zgłoszonych do ubezpieczenia pojazdów
szynowych.
Odpowiedź: Wszystkie eksploatowane przez Spółkę pojazdy szynowe, zgłoszone do
ubezpieczenia, są w stanie technicznym gwarantującym prawidłowe
wykonywania zadań przewozowych zgodnie z zawartą umową.
Czasowe wyłączenia pojazdów z eksploatacji wynikają z:
- planowych przeglądów technicznych i napraw bieżących
- napraw awaryjnych i powypadkowych
- planowych modernizacji i remontów taboru, prowadzonych zgodnie z
przyjętymi planami.
Pytanie 106
Prosimy o informację czy wszystkie pojazdy mają aktualne badania techniczne
Odpowiedź: Wszystkie pojazdy wykonujące zadania przewozowe posiadają
aktualne badania techniczne.
Pytanie 107
Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka wandalizmu podlimitu w wysokości 50.000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 108
Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka graffiti w wysokości 20.000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 109
W klauzuli reprezentantów prosimy o dopisanie zdania „Niniejsza klauzula nie ma
zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu (dewastacji).”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 110
Prosimy o wprowadzenie zapisu, że w sprawa nie uregulowanych w niniejszym SIWZ
stosuje się ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytania dotyczące wszystkich zadań:
Pytanie 111
Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nie uregulowanych w SIWZ będą miały
zastosowanie Ogólne lub Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 112
Prosimy o wykreślenie z Rozdziału XVI – Kary umowne – pkt. 1 do 3.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 50.
Pytanie 113
Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 114
W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wprowadzenie poniższej
klauzuli wypowiedzenia:
Klauzula wypowiedzenia
W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o włączenie klauzuli o treści:
Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na
koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może
wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się
wyłącznie:
1)
Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego
dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,
2)
Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
3)
Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:
a)
pierwszy okres rozliczeniowy:
•
gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych
odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka
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przypisana za okres 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 8
miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i
warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza
wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość
renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej
sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia
zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia
pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa
ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku
niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od
dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres
nie ulegają zmianie.
b)
drugi okres rozliczeniowy:
•
gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych
odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka
przypisana za okres 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego
roku ochrony za poszczególne ubezpieczenia) za 12 miesięcy pierwszego roku
ochrony i 8 miesięcy drugiego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie
stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w trzecim roku
ubezpieczenia.
W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza
wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość
renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej
sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia
zakończenia 8 miesięcy drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia
pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa
ulega rozwiązaniu z dniem końca drugiego okresu ubezpieczenia. W przypadku
niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od
dnia zakończenia 8 miesięcy drugiego roku ochrony składki na kolejny okres nie
ulegają zmianie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytania dotyczące Zadania nr 1 – Ubezpieczenie mienia:
Pytanie 115
Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie
technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu,
instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego
ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 16.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk
tel. 58 341 00 21-23 | gait@gait.pl | www.gait.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł | NIP 2040000711 | Regon 192993561

Pytanie 116
Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 16.
Pytanie 117
W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia mienia w złym stanie technicznym prosimy o
ograniczenie zakresu ubezpieczenia tego mienia do następujących zdarzeń losowych:
ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego (FLEXA).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 118
Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się mienie wyłączone z
eksploatacji? Jeżeli tak prosimy o podanie jego wartości i ograniczenie zakresu
ubezpieczenia tego mienia do następujących zdarzeń losowych: ogień, huragan, deszcz
nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozja,
upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi,
osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza,
następstwa szkód wodociągowych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację,
jednocześnie informuje, że jedynym budynkiem wyłączonym z eksploatacji w
chwili obecnej jest barak wczasowy w Łebie przy ul. Leśnej 1. Wartość księgowa
budynku to 15.952,20 zł. Budynek jest w złym stanie technicznym, teren jest
ogrodzony płotem, oświetlony i w porze dziennej dozorowany.
Pytanie 119
Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego
do rozbiórki.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada mienia przeznaczonego do rozbiórki.
Pytanie 120
Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w
związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w
sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, w szczególności:
a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn.zm.);
b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
c)rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
Odpowiedź: Zamawiający spełnia wszystkie wymagane prawem obowiązki w
powyższym zakresie.
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Pytanie 121
Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity
ustawy Prawo Budowlane?
Odpowiedź: Wszystkie obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.
Pytanie 122
Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają
regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu,
wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych
przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?
Odpowiedź: Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne
podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego. W protokołach
z dokonanych przeglądów wydano 1 zalecenie które jest realizowane.
Pytanie 123
Prosimy o podanie informacji o rodzaju i wartości planowanych prac inwestycyjnych i
modernizacyjnych (budowa, montaż, przebudowa, remont, wznoszenie) w okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 19
Pytanie 124
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w
odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie rozliczeniowym/okresie
ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 125
Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SIWZ będą miały
zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej w trybie niniejszego zamówienia, nawet
jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka
(dotyczy np. ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 126
Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu
ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód
następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym
zapisem:
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub
jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel
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nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym
zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek
powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne
oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych
osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)
oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne
szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie
funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w
działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek
innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej
kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie
sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do
przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji
bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze
lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego
systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie
trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 127
Prosimy o zmianę definicji „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” na
„lawina/osunięcie się ziemi - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu,
błota, skał lub kamieni z pochyłości terenu oraz ruchy ziemi na stokach, nie
spowodowane działalnością ludzką”.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 78.
Pytanie 128
Prosimy o wyłączenie przedmiotu ubezpieczenia: drzewostany, tereny zielone.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pojęcie „drzewostany i tereny zielone”
zostało wykreślone zgodnie z informacją przekazaną w Modyfikacji Treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej w dniu 16.01.2019.
Pytanie 129
Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka upału.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 130
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia: budynki w przebudowie lub
modernizacji będzie ubezpieczony do limitu odpowiedzialności określonego w klauzuli
prac ziemnych i/lub drobnych prac budowlano-montażowych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 131
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje wyłączenie szkód w sieciach
energetycznych, rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego
linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami
transformatorowo-rozdzielczymi, znajdujących się w odległości większej niż 500 m poza
miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje powyższe wyłączenie.
Pytanie 132
Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla przedmiotu obiekty inżynierii lądowej
i wodnej do następujących zdarzeń losowych: pożar, huragan, deszcz nawalny, powódź,
grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku
powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, osuwanie i
zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, zalanie,
następstwa szkód wodociągowych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 133
Prosimy o określenie dla przedmiotu ubezpieczenia mienie pracownicze limitu
odpowiedzialności na wszystkich pracowników i na wszystkie zdarzenia (z zachowaniem
już określonego w SIWZ limitu odpowiedzialności 500 zł na pracownika).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 134
Prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i
rabunku 500.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia obowiązuje z zastrzeżeniem
następujących podlimitów odpowiedzialności w wysokości: dla gotówki i biletów
pochodzących ze sprzedaży prowadzonej przez pracowników Zamawiającego w
środkach komunikacji – 2.500 zł na jedno i 100.000 zł na wszystkie zdarzenia, dla biletów
kolekcjonerskich (biletów historycznych komunikacji miejskiej) – 51.000 zł na jedno i na
wszystkie zdarzenia, dla mienia pracowniczego - 500 zł na pracownika na jedno i
wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytania 135

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk
tel. 58 341 00 21-23 | gait@gait.pl | www.gait.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł | NIP 2040000711 | Regon 192993561

Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia – prosimy o wykreślenie zdania: „Po
jej rozliczeniu limit zostaje odnowiony” i ustalenie ostatecznego limitu w rocznym
okresie polisowym.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną modyfikację i wykreśla
sformułowanie „Po jej rozliczeniu limit zostaje odnowiony”.
Pytanie 136
Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji - prosimy o wykreślenie zdania:
„Po jej rozliczeniu limit zostaje odnowiony” i ustalenie ostatecznego limitu w rocznym
okresie polisowym.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną modyfikację i wykreśla
sformułowanie „Po jej rozliczeniu limit zostaje odnowiony”.
Pytanie 137
Klauzula reprezentantów – prosimy o zmianę treści klauzuli na następującą: „ustala się,
że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek
rażącego niedbalstwa przez pracowników i współpracowników Zamawiającego oraz
przez inne osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, chyba że wina
umyślna lub rażące niedbalstwo zostanie wykazane i udowodnione zarządowi spółki lub
prokurentowi”.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną modyfikację.
Pytanie 138
Klauzula prac ziemnych i/lub drobnych prac budowlano-montażowych – prosimy o
wskazanie
zastrzeżenia, że realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej
budynku/budowli lub konstrukcji dachu.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 18.
Pytanie 139
Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – prosimy o
wykreślenie zdania: „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”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 140
Klauzula kradzieży zwykłej – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia zgłoszenia zdarzenia
na Policję.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 5.
Pytanie 141
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Klauzula 72 godzin - prosimy o zmianę treści klauzuli na następującą: „ustala się, że
wszystkie zdarzenia powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek
ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w
odniesieniu do sumy ubezpieczenia lub limitu, oraz franszyzy redukcyjnej określonej w
umowie ubezpieczenia.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 142
Klauzula terroryzmu/sabotażu – prosimy o wykreślenie z treści klauzuli
odpowiedzialności za „straty finansowe będące efektem przerw oraz zakłóceń w
działalności, jeżeli są one następstwem aktów terroryzmu/sabotażu”.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację do zapisu pkt 2.6.17 Rozdziału II
Opis
Przedmiotu
Zamówienia
zastępując
dotychczasową
klauzule
terroryzmu/sabotażu następującą:
Klauzula terroryzmu/sabotażu – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu 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
(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. Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek:
1) skażenia biologicznego lub chemicznego,
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych,
demonstracji,
strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
Limit odpowiedzialności 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza
redukcyjna 5% nie mniej niż 10.0000 zł.
Pytanie 143
Klauzula terroryzmu/sabotażu – prosimy o wykreślenie z treści klauzuli ryzyka sabotażu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 144
Klauzula strajków/zamieszek – prosimy o wykreślenie z treści klauzuli odpowiedzialności
za „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”.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację do zapisu pkt. 2.6.18 Rozdziału
II Opis Przedmiotu Zamówienia zastępując dotychczasową klauzule strajków i
zamieszek następującą:
Klauzula strajków/zamieszek – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu 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.
Pytanie 145
Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony
odpowiedzialności za: koszty korzystania z usług osób trzecich, koszty opracowania i
zastosowania zastępczych metod pracy, produkcji, metod operacyjnych, koszty
dodatkowe wynikłe ze wzrostu cen, koszty dodatkowe wynikłe z poleceń uprawnionych
organów władzy, koszty przeprogramowania, restartu systemu na sprzęcie zastępczym,
koszty odtworzenia systemu operacyjnego, konieczne dla utrzymania funkcjonalności
ubezpieczonego mienia, koszty adaptacji sprzętu, koszty materiałów biurowych, koszty
opłat za media, koszty reklamy, koszty wynajmu pojazdów, koszty obsługi dodatkowego
kredytu obrotowego, koszty nadzwyczajne, standardowo nie występujące w toku
normalnej działalności, inne, niż wymieniowe w treści klauzuli dodatkowe koszty
proporcjonalne i nieproporcjonalne.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 260.
Pytanie 146
Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o zmianę zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa w
ramach niniejszej klauzuli obejmuje szkody powstałe podczas transportu
ubezpieczonego mienia (w tym podczas załadunku i rozładunku).” na: „Ochrona
ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód powstałych podczas
transportu ubezpieczonego mienia (w tym podczas załadunku i rozładunku).”
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną modyfikację.
Pytanie 147
Klauzula wycieku ze zbiorników – prosimy o wykreślenie klauzuli.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 148
Klauzula błędów i przeoczeń – prosimy o wykreślenie klauzuli.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 149
Klauzula udziału w zysku - prosimy o wykreślenie klauzuli.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 150
Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych do pozostałego mienia poza pojazdami
w trakcie postoju, dla których franszyza została już ustanowiona, w wysokości:
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – 1000 zł
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji –
1000 zł
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytania dotyczące Zadania nr 3 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.
Pytanie 151
Czy ochrona ubezpieczeniowa w związku z odpowiedzialnością cywilną za szkody
wyrządzone w związku z organizacją imprez nie podlegających ubezpieczeniu
obowiązkowemu ma obejmować również pokazy sztucznych ogni.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ochrona ubezpieczeniowa w związku z
odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone w związku z organizacją imprez
nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu nie ma obejmować pokazów
sztucznych ogni.
Pytanie 152
Jaki produkt/-ty mają być objęty ochroną ubezpieczeniową.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśleniu ulega pkt 4.2.14 Rozdziału II
Opis Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 153
W związku z zapisami punktu „4.2.15 Odpowiedzialność cywilna najemcy” oraz zapisami
punktu „4.2.19 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” prosimy o
wyjaśnienie jaki limit w SIWZ został ustalony na OC najemcy nieruchomości a jaki na OC
najemcy ruchomości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pkt 4.2.15 Rozdziału II Opis Przedmiotu
Zamówienia zostaje zastąpiony zapisem o treści „Odpowiedzialność cywilną
najemcy nieruchomości”. Jednocześnie zapis pkt 4.2.19 zostaje zastąpiony zapisem
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„Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu ruchomym, 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”.
Pytanie 154
Prosimy o wykreślenie z puntu 4.2.20 następującego zapisu: w tym m.in. straty
wyrządzone pracownikom Zamawiającego wskutek naruszenia przepisów o ochronie
danych osobowych.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 155
Prosimy o wykreślenie całego puntu 4.2.21 Odpowiedzialność cywilną za szkody
wyrządzone przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających/psychotropowych z zastrzeżeniem prawa regresu do sprawcy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 156
W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o ustalenie dla puntu
4.2.21 Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez osoby będące pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających/psychotropowych z
zastrzeżeniem prawa regresu do sprawcy podlimitu odpowiedzialności w wysokości
5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 37.
Pytanie 157
Prosimy o ustalenie dla puntu 4.2.23 Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe
wskutek utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów podlimitu odpowiedzialności w
wysokości 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 158
Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10.000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej
związanej z ruchem pojazdów szynowych, w tym w infrastrukturze tramwajowej, dla
czystych strat finansowych oraz dla szkód wynikających z zanieczyszczenia środowiska.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 159
W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wprowadzenie franszyzy
redukcyjnej 3 000,00 PLN dla czystych strat finansowych.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
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Pytanie 160
Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 161
W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o ustalenie dla klauzuli
reprezentantów podlimitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 162
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada procedury, a jeżeli tak to jakie, dotyczące
zapobiegania używaniu przed motorniczych, kierowców i innych pracowników środków
odurzających w tym alkoholu lub innych środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w
rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszyscy kierowcy i motorniczowie przed
rozpoczęciem pracy na terenie zajezdni kontrolowani są na obecność alkoholu w
wydychanym powietrzu. Kierowcy i motorniczowie rozpoczynający pracę na trasie
(przejmują pojazd od prowadzącego w zmianie poprzedniej) kontrolowani są
wyrywkowo przez nadzór ruchu.
Pytanie 163
Prosimy o wprowadzenie do klauzuli reprezentantów prawa regresu Wykonawcy do
sprawcy szkody.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytania dotyczące Zadania nr 5 – Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych.
Pytanie 164
W pkt. 6.3.3 proszę o wykreślenie następujących słów „oraz innych podobnych zdarzeń.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 165
W pkt. 6.3.4 proszę o wykreślenie następujących słów „zalania”, „silnego wiatru”, „gradu,
śniegu i innych działających nagle sił przyrody.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 166
Proszę o podanie/opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych stosowanych na terenach
zajezdni w których przechowywane są tramwaje.
Odpowiedź: Teren zajezdni jest ogrodzony, objęty monitoringiem wizyjnym,
pilnowany przez zakładową służbę ochrony mienia.
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Pytanie 167
W pkt. 6.3.6 proszę o dopisanie następujących słów na początku zdania „Wynikającego z
eksploatacji…”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 168
Proszę o wykreślenie pkt. 6.3.8 w całości.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 169
W pkt. 6.6.1 proszę o dopisanie zdania „Wysokość odszkodowania ustalona według
kosztów naprawy lub remontu nie może przekroczyć wartości rzeczywistej przedmiotu
szkody”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 170
W pkt. 6.6.1 w drugim zdaniu po słowie „odszkodowanie” proszę o wykreślenie słów „ w
taki sposób, jakby mienie to zostało odtworzone” i dopisanie słów „ które nie przekroczy
wartości rzeczywistej przedmiotu szkody”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 171
W pkt. 6.6.1 proszę o wykreślenie ostatniego zdania „Nie ma zastosowania zasada
niedoubezpieczenia i zasada proporcji.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 172
Proszę o potwierdzenie że w zamówieniu będą obowiązywać wyłączenia
odpowiedzialności Wykonawcy dotyczące braku odpowiedzialności za szkody powstałe
podczas działania pracowników Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości albo w stanie po
użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych
lub środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 173
Proszę o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu
ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód
następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym
zapisem:
Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne
Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub
jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel
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nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym
zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek
powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne
oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych
osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)
oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne
szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie
funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w
działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek
innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej
kolejności do powstania szkód.
Przy czym za:
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do
komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i
elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie
sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do
przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji
bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze
lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego
systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie
trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 174
W pkt. 6.6.8 Klauzula reprezentantów
– proszę o zmianę treści klauzuli na następującą: „ustala się, że Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
przez pracowników i współpracowników Zamawiającego oraz przez inne osoby, za które
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, chyba że wina umyślna lub rażące niedbalstwo
zostanie wykazane i udowodnione zarządowi spółki lub prokurentowi”.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 175
W pkt. 6.6.9 Klauzula terroryzmu/sabotażu – proszę o wykreślenie z treści klauzuli
odpowiedzialności za „straty finansowe będące efektem przerw oraz zakłóceń w
działalności, jeżeli są one następstwem aktów terroryzmu/sabotażu”.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację do zapisu pkt. 6.6.9 Rozdziału II
Opis
Przedmiotu
Zamówienia
zastępując
dotychczasową
klauzule
terroryzmu/sabotażu następującą:
Klauzula terroryzmu/sabotażu – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu jeżeli są one
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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
(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. Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek:
1) skażenia biologicznego lub chemicznego,
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych,
demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
Limit odpowiedzialności 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza
redukcyjna 5% nie mniej niż 10.0000 zł.
Pytanie 176
W pkt. 6.6.9 Klauzula terroryzmu/sabotażu – proszę o wykreślenie z treści klauzuli
ryzyka sabotażu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 177
W pkt. 6.6.10 Klauzula strajków/zamieszek – prosimy o wykreślenie z treści klauzuli
odpowiedzialności za „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”.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację do zapisu pkt. 6.6.10 Rozdziału
II Opis Przedmiotu Zamówienia zastępując dotychczasową klauzule strajków i
zamieszek następującą:
Klauzula strajków/zamieszek – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu 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.
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Pytanie 178
Proszę o wykreślenie następujących klauzul:
- klauzula przezornej sumy ubezpieczenia,
- klauzula kosztów skażenia lub zanieczyszczenia,
- klauzula 72 godzin,
- klauzula udziału w zysku.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 179
Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych żywiołami
naturalnymi
w wysokości 100.000 zł w każdej szkodzie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytania dotyczące Zadania nr 6 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób
zarządzających spółką.
Pytanie 180
Prosimy o udostępnienie rachunku zysków i strat za 2016 r. oraz bilansu i rachunku
zysków i strat za 2015 r.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokumenty finansowe dotyczące
wskazanego okresu zostały opublikowane na stronie.
Pytanie 181
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada spółki zależne, a jeżeli tak prosimy o
udostępnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatnie trzy lata od 01.01.2015
do 31.12.2017, jak również sprawozdania F01 za III kwartał 2018 r. lub bilansu za
pierwsze półrocze 2018 r. tych spółek zależnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada spółek zależnych.
Pytanie 182
Prosimy o potwierdzenie iż ochrona dla spółki w związku z roszczeniami z tytułu
papierów wartościowych ma dotyczyć wyłącznie papierów wartościowych już
wyemitowanych przed okresem ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 183
Prosimy o wprowadzenie dla ochrony dla spółki w związku z roszczeniami z tytułu
papierów wartościowych franszyzy redukcyjnej 10 000,00 PLN, a dla roszczeń na
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, jej terytoriach zależnych lub Kanady
franszyzy redukcyjnej 100 000,00 USD.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
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Pytanie 184
Odnośnie naruszenia praw pracowniczych prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
- całkowita liczba pracowników na koniec trzech ostatnich lat (rok po roku);
- średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wraz z premiami (jeżeli występują) za trzy
ostatnie lata (rok po roku);
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że liczba pracowników na koniec 2016 roku
wynosiła 1388 etatów, na koniec 2017 roku 1349 etatów, a na koniec 2018 roku
1351 etatów. Średnia płaca brutto ogółem wynosiła: 2016 r. - 4707zł, 2017 r. 4848zł , 2018 r. - 5497zł.
Pytanie 185
Czy w przeciągu ostatnich 36 miesięcy zostało zgłoszone jakieś roszczenie z tytułu
Naruszenia Praw Pracowniczych (NPP) lub czy toczyło się jakieś postępowanie w sprawie
o Naruszenie Praw Pracowniczych w tym prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy
? (NPP zdefiniowane jak w klauzuli);
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie zostało
zgłoszone roszczenie z tytułu Naruszenia Praw Pracowniczych (NPP), ani nie
toczyło się postępowanie w sprawie o Naruszenie Praw Pracowniczych, w tym
prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy.
Pytanie 186
Jeżeli na powyższe pytanie udzielono twierdzącej odpowiedzi, proszę podać:
- listę spraw z krótkim opisem rodzaju spraw;
- jakie środki zaradcze zastosowano na przyszłość;
- informację o wysokości roszczeń z tego tytułu z wyszczególnieniem maksymalnego
odszkodowania/zadośćuczynienia;
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy nie zostało
zgłoszone roszczenie z tytułu Naruszenia Praw Pracowniczych (NPP), ani nie
toczyło się postępowanie w sprawie o Naruszenie Praw Pracowniczych, w tym
prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy.
Pytanie 187
Czy Spółka w ciągu ostatniego roku przechodziła proces restrukturyzacji w tym
restrukturyzacji zatrudnienia, bądź czy planuje przeprowadzić restrukturyzację w ciągu
kolejnych 12 miesięcy ?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z końcem roku 2017 zlikwidowano Wydział
Sieci, pracownicy zostali przeniesieni do innych komórek organizacyjnych. Dalsze
restrukturyzacje nie są planowane.
Pytanie 188
Ilu pracowników (procentowo w porównaniu do całkowitej liczby pracowników) zostało
zwolnionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Spółce?;
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Spółce
zostało zwolnionych 10,7% pracowników.
Pytanie 189
Czy Spółka posiada Departament Personalny/Zasobów Ludzkich/Human Resources ?
Jeżeli tak ile osób pracuje w departamencie?;
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w strukturze organizacyjnej Spółki jest
Dział Zasobów Ludzkich i Szkolenia zatrudniający 5 osób.
Pytanie 190
Czy Spółka posiada regulamin zatrudniania pracowników, instrukcję BHP, opisy
stanowisk, stosuje weryfikację długości urlopów udzielanych pracownikom ? Jeżeli
posiada wymienione regulaminy, instrukcje lub opisy prosimy o przekazanie do
Ubezpieczyciela;
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Spółka posiada „Zestaw Instrukcji
dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”.
Pytanie 191
Czy w Spółce stosuje się zasadę co najmniej jednego 14 dniowego urlopu, przynajmniej
raz do roku?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Spółce jest stosowana powyższa zasada.
Pytanie 192
Prosimy o wprowadzenie dla naruszenia praw pracowniczych podlimitu
odpowiedzialności w wysokości 3 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 193
Dla kosztów obrony z tytułu uszkodzenia ciała lub mienia (punkt 7.4.15) prosimy o
wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i
wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 194
Dla kosztów stawiennictwa (koszty oficjalne stawienia się przed sądem oraz przed
innymi organami państwowymi) (punkt 7.4.17) prosimy o wprowadzenie podlimitu
odpowiedzialności w wysokości 3 000,00 PLN na osobę na dzień nie więcej niż
1 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 195
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Dla kosztów wsparcia psychologicznego (punkt 7.4.18) prosimy o wprowadzenie
podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN na osobę nie więcej niż 10%
sumy gwarancyjnej (3 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia).
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 196
Prosimy o wykreślenie całego punktu 7.4.21 Roszczenia bezpośrednio lub pośrednio
wynikające z zanieczyszczenia środowiska.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 197
Ze względu na zakres terytorialny cały świat prosimy o wyrażenie zgody na poniższe
klauzule, które będą miały zastosowanie do niniejszego ubezpieczenia:
Klauzula sankcji:
Ubezpieczyciel nie przyjmie odpowiedzialności za żadną szkodę której wypłata
mogłaby go narazić na sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z uchwalonych przez
ONZ rezolucji, sankcji handlowych lub ekonomicznych, oraz innych regulacji lub
przepisów, pod jakąkolwiek jurysdykcją jakiej podlega Ubezpieczyciel.
Modyfikacja zakresu terytorialnego:
Wszędzie, gdzie w niniejszej polisie mowa o zakresie terytorialnym świat, należy
przez to rozumieć zakres terytorialny świat z wyłączeniem Iranu, Kuby, Syrii,
Północnego Sudanu, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 198
Prosimy o wprowadzenie dla roszczeń w zakresie, których spółka zobowiązała się
zapłacić odszkodowanie w imieniu Członka Władz Spółki na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki, jej terytoriach zależnych lub Kanady franszyzy redukcyjnej
50 000,00 USD.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 199
Prosimy o potwierdzenie iż czasowy zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela to
zgłoszenie po raz pierwszy roszczenia w okresie ubezpieczenia czyli trigger claims made.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 200
Odnośnie pełnego pokrycia retroaktywnego prosimy o informację czy otrzymamy
oświadczenie gwarancyjne.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po rozstrzygnięciu zamówienia dostarczy
Wykonawcy oświadczenie gwarancyjne.
Pytania dotyczące Zadania nr 2 – Ubezpieczenia komunikacyjne
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Pytanie 201
Zakres terytorialny , prośba o dopisanie: z wyłączeniem szkód kradzieżowych na
terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii;
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.
Pytanie 202
Postanowienia dotyczące likwidacji szkód :
e) Wykonawca wypłaci odszkodowanie bez stosowania potrąceń amortyzacyjnych prośba o dopisanie:
nie dotyczy ogumienia i układu wydechowego.
l) Wykonawca nie będzie ograniczał wysokości 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. –prośba o wykreślenie
m) W ramach ubezpieczenia Autocasco Zamawiającemu przysługuje pojazd
zastępczy na czas naprawy uszkodzonego pojazdu , jednak nie dłużej niż na okres 5
dni roboczych – prośba o dopisanie: limit 1000 zł na każdy pojazd.
Odpowiedź: Zamawiający częściowo akceptuje zaproponowaną zmianę, tj.
akceptuje modyfikację dotyczącą podpunku l), jednak nie akceptuje modyfikacji
dotyczącej podpunktów e) i m).
Pytania dotyczące Zadania nr 3 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia:
Pytanie 203
Pkt 4.2.9 – jakie zwierzęta znajdują się w posiadaniu Zamawiającego? W jaki sposób są
nadzorowane? W jakich celach wykorzystywane?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśleniu ulega pkt 4.2.9 Rozdziału II
Opis Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 204
Pkt 4.2.11 – prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie dotyczy szkód powstałych w
mieniu osób trzecich za wyjątkiem mienia będącego przedmiotem prac ładunkowych
(towar), które to mienie jest objęte ochroną w ramach rozszerzenia 4.2.17
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 205
Pkt 4.2.14 – prosimy o wskazanie jakie produkty wprowadza do obrotu Zamawiający.
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykreśleniu ulega pkt 4.2.14 Rozdziału II
Opis Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie 206
Pkt 4.2.20 – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności za szkody polegające na
naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych do wysokości 0,2 mln PLN.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 154.
Pytanie 207
Pkt 4.2.21 – prosimy o wprowadzenie podlimitu 2,00 mln PLN.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 37.
Pytanie 208
Pkt 4.2.23 - prosimy o wprowadzenie podlimitu 2,00 mln PLN.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 157.
Pytanie 209
Pkt 4.7.2 – prosimy o wskazanie jaka była wysokość franszyzy redukcyjnej w ostatnich
dwóch postępowaniach przetargowych.
Odpowiedź: W dwóch ostatnich postępowaniach przetargowych obowiązywała
franszyza redukcyjna 3.000 zł dla szkód rzeczowych i 10.000 zł dla czystych strat
finansowych.
Pytanie 210
Pkt 4.8.1 – prosimy o potwierdzenie, że ewentualne doubezpieczenie będzie wymagało
zgody Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 211
Prosimy o podanie łącznej długości torów tramwajowych, która zostanie przejęta w
zarząd w 2019 r
Odpowiedź: 116.399 metrów bieżących toru pojedynczego – stan na 30.09.2018 r.
Pytanie 212
Prosimy o podanie łącznej długości torów tramwajowych po której poruszają się pojazdy
Zamawiającego
Odpowiedź: Długość linii 175 km, tego 162 km linii stałych dziennych i 13 km linii
sezonowych. Długość tras 60,4 km. Stan na 31.12.2018 r.
Pytanie 213
Prosimy o podanie liczby pętli tramwajowych.
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Odpowiedź: 12 pętli tramwajowych. Pętle: Oliwa, Łostowice Świętokrzyska,
Brzeźno, Chełm Witosa, Jelitkowo, Nowy Port, Zaspa, Stogi Pasanil, Strzyża PKM,
Brętowo PKM, Migowo, Przeróbka.
Pytanie 214
Prosimy o informację na jakim obszarze są pętle tramwajowe.
Odpowiedź: Obszar miejski Miasta Gdańsk.
Pytanie 215
Prosimy o informację czy i jakie Zamawiający posiada procedury badania trzeźwości
kierowców/motorniczych
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszyscy kierowcy i motorniczowie przed
rozpoczęciem pracy na terenie zajezdni kontrolowani są na obecność alkoholu w
wydychanym powietrzu. Kierowcy i motorniczowie rozpoczynający pracę na trasie
(przejmują pojazd od prowadzącego w zmianie poprzedniej) kontrolowani są
wyrywkowo przez nadzór ruchu.
Pytanie 216
Prosimy o informację czy Zamawiający posiada program nagród/kar za bezpieczną jazdę
dla motorniczych
Odpowiedź:
Zamawiający
informuje,
że
bezpieczna
jazda
znajduje
odzwierciedlenie w ogólnej ocenie pracownika.
Pytanie 217
Prosimy o informację czy Zamawiający korzysta z tramwajów/autobusów nie będących
własnością Zamawiającego, w szczególności wypożyczonymi od innych podmiotów
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obecnie taka sytuacja nie ma miejsca.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż trwa przetarg na wynajem 48 autobusów
wraz z obsługą techniczną. Jeżeli postępowanie zakończy się wyborem oferty i
podpisaniem umowy do wynajmu dojdzie w 2020 roku na 5 lat.
Pytanie 218
W związku z przejęciem w zarząd torowiska i pozostałej infrastruktury, prosimy o
informację czy w ostatnich 3 latach dochodziło do szkód związanych/powstałych w
wyniku niewłaściwego stanu infrastruktury?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich szkód.
Pytanie 219
W szczególności - czy dochodziło do zdarzeń w wyniku który to Państwo jako użytkownik
infrastruktury byli poszkodowani? Czy dochodziło do zdarzeń w wyniku których
poszkodowani buli Państwa pasażerowie, a jako winnego szkody był wskazany właściciel
infrastruktury?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich szkód.
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Pytanie 220
Wnioskujemy o uaktualnienie przebiegu szkodowego dla ryzyka oc działalności na dzień
24.01.2019 r.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 38.
Pytanie 221
Wnioskujemy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności podane w treści SIWZ mają
zastosowanie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dla
poszczególnych rocznych okresów ubezpieczenia).
Odpowiedź: W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale II w pkt.
1.1 Zamawiający wskazał „Określone w umowie sumy ubezpieczenia, sumy
gwarancyjne i limity stosuje się w pełnej wysokości do każdego rocznego okresu
ubezpieczenia”.
Pytania dotyczące Zadania nr 5 – Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych:
Pytanie 221
Klauzula terroryzmu/sabotażu wnioskujemy o wprowadzenie do klauzuli terroryzmu
/sabotażu bezwzględnych wyłączeń – jak poniżej:
Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek:
1) skażenia biologicznego lub chemicznego,
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych,
demonstracji,
strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego,
etnicznego,
rasowego.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację do zapisu pkt 6.6.9 Rozdziału II
Opis Przedmiotu Zamówienia zastępując dotychczasową klauzule
terroryzmu/sabotażu następującą:
Klauzula terroryzmu/sabotażu – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu 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
(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
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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. Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek:
1) skażenia biologicznego lub chemicznego,
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych,
demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
Limit odpowiedzialności 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza
redukcyjna 5% nie mniej niż 10.0000 zł.
Pytanie 222
Klauzula strajków/zamieszek wnioskujemy o wprowadzenie do klauzuli strajków i
zamieszek wyłączeń – jak poniżej:
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek jego zajęcia,
zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze,
2) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek bezprawnego
zajęcia
jakiegokolwiek budynku/budowli przez jakąkolwiek osobę trzecią,
3) będące pośrednim następstwem szkód w mieniu z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel
nie jest zwolniony na podstawie pkt. 1) i 2) z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie
mienia, powstałe przed stałą lub czasową utratą kontroli nad mieniem.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację do zapisu pkt 6.6.10 Rozdziału
II Opis Przedmiotu Zamówienia zastępując dotychczasową klauzule strajków i
zamieszek następującą:
Klauzula strajków/zamieszek – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu 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.
Pytanie 223
strona 29 SIWZ pkt. 6.6.6. Klauzula kosztów dodatkowych
wnioskujemy o zmianę limitów podanych w przedmiotowej klauzuli
a. z wysokości 500tys zł na 250tyś zł
b. z wysokości 500tys zł na 250tyś zł
c. z wysokości 500tyś zł na 250tyś zł
d. z wysokości 100tys zł na 50tyś zł
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e. z wysokości 200tys zł na 100tys zł
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany.
Pytanie 224
Strona 30 SIWZ , p 6.6.17 Klauzula udziału w zysku
wnioskujemy na zmianę parametru wysokości wypłaconych odszkodowań z 30% na
20%
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany.
Pytanie 225
Wnioskujemy wprowadzenie
do treści SIWZ możliwości wypowiedzenia
– przez
Zamawiającego oraz Wykonawcę, umowy ubezpieczenia po pierwszym lub drugim
okresie ubezpieczenia , w wypadku gdy szkodowość na 60 dni przed końcem danego
roku polisowego przekroczy 60 %.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 226
strona 30 SIWZ , p 6.7 Franszyza redukcyjna
wnioskujemy zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej z 10.000,00 PLN na minimalna
wysokość: 200.000,00 PLN
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 227
Strona 30 SIWZ , p 6.6.12 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia wnioskujemy o
wyłączenie przedmiotowej klauzuli z warunków ubezpieczenia jeżeli to niemożliwe to
wnioskujemy o zmianę podanego w klauzuli limitu odpowiedzialności z 100.000PLN.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 228
Wnioskujemy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności podane w treści SIWZ mają
zastosowanie na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dla
poszczególnych rocznych okresów ubezpieczenia).
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 221.
Pytanie 229
W związku z bardzo niekorzystnym przebiegiem szkodowym w okresie ostatnich 3 lat
dla ryzyka casco tramwajów wnioskujemy o wyjaśnienie czynników występujących po
stronie GAIT , które spowodowały znaczne obniżenie obsługi i prowadzenia taboru
a.
Prosimy o podanie , co zdaniem GAIT, co miało największy wpływ na tak dużą różnicę w
jakości prowadzenia składu przez zasoby ludzkie Klienta (w stosunku do poprzedniego 3
letniego okresu ubezpieczenia)

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk
tel. 58 341 00 21-23 | gait@gait.pl | www.gait.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł | NIP 2040000711 | Regon 192993561

b.
Prosimy o informację, jaki jest proces weryfikacji zdobytych stosownych uprawnień w
GAIT i jakie są prowadzone szkolenia doszkalające w przedsiębiorstwie.
c.
Prosimy o informację jakie zostały i czy zostały i czy są – w GAIT wdrożone – stosowne
procedury weryfikacyjne lub szkoleniowe – podnoszące jakość i kwalifikacje załóg
prowadzących tabor tramwajowy .
d.
Prosimy o informację, jakie są procedury szkoleniowe w Zakładzie w zakresie
„tramwaje” – kopie /opis / harmonogram / do kogo i dla kogo w załodze – są one
kierowane i ile takich szkoleń/doszkoleń – zostało zorganizowanych lub
przeprowadzonych i z jakimi wynikami w okresie ostatnich 3 lat.
Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:
a) Biorąc pod uwagę statystyki zawinionych przez motorniczych kolizji (w
załączeniu za lata 2008 – 2018 nie widzimy podstaw do stwierdzenia, iż
nastąpiło obniżenie jakości obsługi i prowadzenia taboru przez
motorniczych.
b) Wszyscy zatrudnieni motorniczy posiadają odpowiednie kwalifikacje do
prowadzenia
tramwajów
potwierdzone
urzędowym
egzaminem
teoretycznym
oraz
praktycznym.
Posiadają
badania
lekarskie
potwierdzające
brak
przeciwskazań
do
wykonywaniu
zawodu
(w tym badania psychotechniczne).
c)
 Każdy zatrudniony motorniczy przed samodzielnym wykonywaniem
pracy przechodzi okres doszkolenia (czyli tzw. praktyki) zgodnie z
zarządzeniem Nr 28/2017 z dnia 12.09.2017 (instrukcja dla
kierujących… część 5), która trwa ok 100 h.
d)
 Przed przystąpieniem do pracy z innym typem taboru niż 105N i N8C
(pojazdy wykorzystywane w trakcie kursu) każdy motorniczy
przechodzi dodatkowe szkolenie z obsługi i jazdy w Ośrodku
Szkolenia Motorniczych i Kierowców (motorniczy bez dodatkowego
szkolenia nie obsługują poniższych typów pojazdów).
Na chwilę obecną zatrudniamy 300 motorniczych (w tym w
niepełnym wymiarze 18) wśród nich dodatkowe szkolenie posiada
następująca liczba pracowników:
- Typ tramwaju NGT-6 – 188 przeszkolonych motorniczych
- Typ tramwaju 114Na – 187 przeszkolonych motorniczych
- Typ tramwaju NGd99 – 286 przeszkolonych motorniczych
- Typ tramwaju NGd99M – 83 przeszkolonych motorniczych
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- Typ tramwaju 120NaG – 279 przeszkolonych motorniczych
- Typ tramwaju 128NG – 199 przeszkolonych motorniczych
 Szkolenie I stopnia 266 pracowników (szkolenie dla pozostałych
pracowników zatrudnionych w niewielkim odstępie czasu
zaplanowane jest na V 2019) zakres szkolenia:
- Przypomnienie podstawowych obowiązków motorniczego
- Technika jazdy
- Zachowanie w sytuacjach awaryjnych
- Budowa i awaryjność tramwajów
 Szkolenie II stopnia 80 pracowników (dalsze szkolenia zaplanowane
na X 2019) zakres szkolenia:
- Technika jazdy tramwajem
- Czynności eksploatacyjne wykonywane przez motorniczych
- Budowa i awaryjność tramwajów
- Warsztaty z awaryjności
 W ostatnich 3 - ch latach przeprowadzono dodatkowe szkolenia z
zakresu kultury obsługi pasażerów
- 2016 – 44 pracowników
- 2017 – 59 pracowników
- 2018 – 113 pracowników
Dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi defibrylatora - do chwili obecnej 186
pracowników.
Pytanie 230
Wnioskujemy o podanie aktualnego stanu :
- liczby ogólnego stanu załogi prowadzącej obsługę tramwajową ( motorniczy
tramwaju )
- strukturę wiekową tej grupy zawodowej ( w przedziałach co 5 lat )
- średni wiek motorniczych
- strukturę doświadczenia ( lat przepracowanych w zawodzie – „ilość
pracowników” w „latach przepracowanych w zawodzie motorniczy” )
- podział procentowy uwzględniający płeć motorniczego
- podział : liczbę motorniczych na umowę o pracę , na inne umowy
- oraz dodatkowo – dla porównania – podanie takiego samego stanu jak tu wyżej – za
lata 2013-2015
Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:
Liczba kierujących tramwajem 31.12.2018r. -290,75 etatu
Struktura wiekowa: 21-25 lat 17et, 26-30lat-45,5et., 31-35lat-46,63et., 36-40lat 46,25et.,41-45lat-56,25et.,46-50lat- 32,5et., 51-55lat-25et., 56-60lat-17,125et.,6162lat 4,125et.
Średni wiek : 39,6 lat
Udział procentowy płci: 28,16% kobiety, 71,38% mężczyźni
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Struktura doświadczenia: 0-5lat-131,25et.,6-10lat-68,75et.,11-15lat-26,25et.16-20lat16et., 21-25lat-14et.,26-30lat-18,125et.,31-35lat-10et.,36-40lat-4et.,powyżej 41lat2et.
Wszyscy motorniczowie zatrudnieni są na umowy o pracę.
Rok 2013:
Struktura wiekowa: 21-25lat-18et.,26-30lat-44,75et.,31-35lat-42,75et.,36-40lat48et.,41-45lat-31,25et.,46-50lat-30,25et.51-55lat-35,875et.,56-60lat29,75et., powyżej
61lat-0,75et.
Razem:281,375et.
Średni wiek:40,11lat
Udział procentowy płci: kobiety- 23,10%, mężczyźni- 76,90%
Struktura doświadczenia:
0-5lat-130,75et., 6-10lat-38et.,11-15lat-24,75et.,16-20lat-24et.,21-25lat-29,75et.,2630lat-15,125let. 31-35lat-14et.,36-40lat-4et.,powyżej 41lat-1et.
Pytanie 231
Prosimy o podanie jaka instytucja prowadziła kontrole , jakie były wyniki kontroli i jakie
były zalecenia pokontrolne – po przeprowadzonych kontrolach w roku 2017 – o których
mowa w materiale „informacje ogólne” strona 2 , p1.3 „ kontrole przeprowadzone przez
zewnętrzne organy kontrolne”
Odpowiedź: Zgodnie z poniższą tabelą:
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KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W GAiT Sp. z o.o. w roku 2017
Oznaczenie organu kontroli
Lp.

oraz numer upoważnienia
do kontroli

1

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej
kontroli i numer protokołu

2

3

Data

Data

rozpoczęcia zakończenia
kontroli

kontroli

4

5

05.04.2017

05.04.2017

Zapewbienie odpowiedniego zaplecza
1

Państwowy Powiatowy

higieniczni-sanitarnego dla pracowników

Inspektor Sanitarny w Gdańsku na pęli tramwajowej Łostowice

3

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gdańsku

Kontrola sprawdzająca do Protokołu
Nr HP/2/14/2017 z dnia 05.04.2017r.

20.04.2017

21.04.2017

Protokoł z kontroli 03029909.05.2017

26.06.2017

6
7

8

Inspektor Sanitarny w Gdańsku
Prezydent Miasta Gdańska
4/2017
Prezydent Miasta Gdańska
35/2017
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Gdańsku

Kontrola w zakresie przestrzegania
ogólnych warunkó bezpieczeństwa

10.07.2017

26.09.2017

26.09.2017

26.09.2017

26.09.2017

31.10.2017

31.10.2017

Nie stwierdzono uchybień.

Kontrola przestrzegania przepisów
dotyczących stosowania substancji

Nie wydano zaleceń
pokontrolnych.

z dnia 5 stycznia 2011 o kierowaniu
pojazdami (Dz.U. 2017 poz. 9+8).

Nie wydano zaleceń

Protokół HP/4/42/2017
05.07.2017

i higieny pracy.
Kontrola kompleksowa zgodnie z Ustawą

5301-K026-Pt/17
pokontrolnych.

wystąpień PIP.
Państwowy Powiatowy

Zalecenia pokontrolne
wykonano.

sprawdzenie realizacji uprzednich

5

Zalecenia pokontrolne
Protokół HP/2/16/2017

21.04.2017

HP/2/14/2017, z dnia 5.04.2017r.

25.04.2017r. i z dnia 30.05.2017r. oraz

Wydano zalecenia

wykonano.

i przyczyn dwóch wypadków z dnia
Państwowa Inspekcja Pracy

6

Protokół HP/2/16/2017.
12.04.2017

W zakresie ustalenia okoliczności
4

pokontrolnych)

pokontrolne.

Kontrola sprawdzająca wykonania
zaleceń zawartych w protokole nr

(określenie
zastosowanych środków

Protokół HP/2/14/2017.

Świetokrzyska, Chełm Witosa.
2

Zalecenia pokontrolne

Protokół HP/2/68/2017

i mieszanin chemicznych.

Nie wydano zaleceń
pokontrolnych.

Pytanie 232
Jakie są procedury ( jak zorganizowana jest kontrola pracy motorniczych) prosimy
wskazać i udostępnić obowiązujące procedury .
Proszę podać opis lub kopie procedur - przeciwdziałania alkoholizmowi i jakie są
procedury kontroli i jakie są wyniki kontroli przeciw alkoholowej za ostatnie 5 lat ( ile
były przypadków pozytywnych i jakie były konsekwencje wobec pracowników)
Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:
Warunki przystąpienia do pracy określa Zarządzenie Nr 28/2017 z dnia 12.09.2017
(instrukcja dla kierujących… część 1 pkt. 4).
 Wszyscy motorniczy przed przystąpieniem do pracy na dyspozytorniach są
poddawani badaniu (atestowanym urządzeniem) na obecność alkoholu.
 Dodatkowo wyrywkowo prowadzone są kontrole trzeźwości prowadzących
tramwaje praktycznie codziennie przez Nadzór Ruchu na trasie.
 W ostatnich 5 latach (ostatni przypadek I 2018) było 6 przypadków badania
zakończonych wynikiem pozytywnym (wszystkie z niewielkim wynikiem)
wykrytych przed przystąpieniem motorniczych do pracy.
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- w 5 przypadkach udzielono karę dyscyplinarną i skierowano wniosek o
rozwiązanie umowy o pracę,
- w 1 przypadku z uwagi na niską zawartość alkoholu i długoletni
nienaganny stosunek pracy pracownika ukarano karą dyscyplinarną
nagany.
Pytania dotyczące Zadania nr 2 – Ubezpieczenie komunikacyjne:
Pytanie 233
3.2.5 Postanowienia i klauzule dodatkowe
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.
Prosimy o korektę zapisu j/n
w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu używanego, Wykonawca na wniosek
Zamawiającego odstąpi od oględzin, jeśli Zamawiający dostarczy kopię dotychczasowej polisy
AC zbywcy pojazdu, nie później niż 3 dni od daty zakupu pojazdu, przy czym
odpowiedzialność rozpoczyna się od chwili zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany.
Pytanie 234
3.2.6.Postanowienia dotyczące likwidacji szkód
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.
Prosimy o wykreślenie zapisu j/n
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.
m) W ramach ubezpieczenia Autocasco Zamawiającemu przysługuje pojazd zastępczy na
czas naprawy uszkodzonego pojazdu, jednak nie dłużej niż na okres 5 dni roboczych
Prosimy o korektę zapisu j/n
W ramach ubezpieczenia Autocasco Zamawiającemu przysługuje pojazd zastępczy na czas
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naprawy ( prosimy o doprecyzowanie czasu naprawy) uszkodzonego pojazdu w wyniku
zdarzenia objętego ochroną w ramach AC, jednak nie dłużej niż na okres 5 dni roboczych,
klasa pojazdu nie wyższa niż C, dotyczy pojazdów o dmc do 3,5t
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 235
3.2.7 usługa Assistance
c) unieruchomienia pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub
uszkodzenia kluczy, przebicia opony, jak również braku lub niewłaściwego paliwa w
zbiorniku,
Prosimy o korektę zapisu j/n
unieruchomienia pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia
kluczy, przebicia opony, jak również braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku - z limitem
w/w zdarzeń przewidzianych w OWU Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 236
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
Prosimy o korektę zapisu j/n
Ochrona w wariancie obejmującym minimum: pojazd zastępczy na okres minimum 5 dni po
zdarzeniu objętym ochroną AC oraz po awarii, zniesioną franszyzę kilometrową, zakres
terytorialny Europa
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany.
Pytanie 237
Prosimy o podanie informacji o wyposażeniu dodatkowym pojazdów Mercedes Benz
Unimog U423 GD 016MU, Scania Pimb GD025CC oraz Renault Midlum GD448HT
Odpowiedź: Mercedes Benz Unimog U423 GD 016MU – przenośny system do
wkolejania tramwajów „Lukas”, wyciągarka przednia, zabudowana skrzynia
ładunkowa z roletami z wydzielonym miejscem na sprzęt specjalistyczny, wózki
pozwalające na jazdę po torach tramwajowych.
Scania Pimb GD025CC – żuraw do wkolejania tramwajów o udźwigu 19T, wózki
pozwalające na jazdę po torach tramwajowych.
Renault Midlum GD448HT – podest ruchomy do pracy pod napięciem na sieci
trakcyjnej, wózki pozwalające na jazdę po torach tramwajowych.
Pytanie 238
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z uwagi m.in. na wysokie wartości jednostkowe pojazdów oraz wzrost wartości pojazdu
Scania Pimb w stosunku do SIWZ z roku 2015 prosimy o podanie na jakiej podstawie
została oszacowana wartość pojazdów Mercedes Benz Unimog U423 GD 016MU ,
Scania Pimb GD025CC oraz Renault Midlum GD448HT
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wartość ww. pojazdów została ustalona
poprzez zastosowanie procentowego spadku łącznej wartości fakturowej, tj.
pełnej wartości pojazdu i specjalistycznej zabudowy.
Pytanie 239
prosimy o podanie ilości miejsc w autobusach (jest to informacja mająca wpływ na
wysokość składki)
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokument „Ilość miejsc w autobusach”
został opublikowany na stronie.
Pytanie 240
prosimy o zaświadczenie za okres 3 ostatnich lat w ujęciu detalicznym – wykaz szkód z
datą zaistnienia szkody
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 241
Prosimy o wyodrębnienie w formularzu ofertowym dla Zadania 2 w grupie „Zabytki”
autobusów i przyczep - zgodnie z załącznikiem nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia; w
grupie „Zabytki” są wykazanych jest 5 autobusów i jedna przyczepka
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że skorygowany formularz został
opublikowany.
Pytania dotyczące Zadania nr 6 – Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób
zarządzających spółką:
Pytanie 242
Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia, w treści:
KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UBEZPIECZENIA
1) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku umów wieloletnich:
1.
a)
b)
c)

Okres ubezpieczenia zostanie podzielony na trzy okresy rozliczeniowe (polisowe):
pierwszy okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia 1.04.2019 do dnia 31.03.2020,
drugi okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia 1.04.2020 do dnia 31.03.,2021,
trzeci okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia 1.04.2021 do dnia 31.03.2022,

2. Każda ze stron umowy ma możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z
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terminem wypowiedzenia 30 dni, ze skutkiem na koniec każdego okresu
rozliczeniowego (polisowego) z ważnych powodów. Za ważne powody
upoważniające do wypowiedzenia umowy uważa się:
a) Składka ubezpieczeniowa za Okres Obowiązywania Polisy nie została zapłacona w
całości; lub
b) Wartość aktywów Spółki Kapitałowej oraz jego ewentualnych spółek zależnych
wzrośnie o więcej, niż 25% w porównaniu do danych finansowych
przedstawionych Ubezpieczycielowi w momencie zawierania poprzedniej umowy
ubezpieczenia, do którego włączony został niniejszy Dodatek; lub
c) W Okresie Obowiązywania Polisy zostanie zgłoszona okoliczność lub Szkoda lub
zostanie wniesione Roszczenie lub wszczęte Postępowanie, bądź Spółka jest
świadoma jakiejkolwiek okoliczności, która może prowadzić do powstania Szkody,
wniesienia Roszczenia lub wszczęcia Postępowania.
3.

Składka ubezpieczeniowa za kolejny 12 miesięczny Okresu Obowiązywania Polisy
będzie równa składce określonej w niniejszej Polisie.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zadanie nr 1 – Ubezpieczenia majątkowe
Pytanie 243
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej u Zamawiającego zostało sformułowane
następujące zalecenie
- Zaprojektowanie i montaż systemu sygnalizacji pożaru w zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych zajezdni tramwajowej i w zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych zajezdni autobusowej (np. magazyn opon).
Uzasadnienie:
W odróżnieniu od pozostałych obiektów zajezdni, pomieszczenia magazynowe pozbawione są
stałego nadzoru, co znacznie zwiększa zagrożenie pożarowe. System sygnalizacji pożaru dla
ww. przestrzeni jest podstawowym elementem kompleksowej ochrony przeciwpożarowej.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ich wykonanie ? Jeśli tak to w jakim
terminie? Sugerowany termin wykonania zalecenia – do 30.06.2019
2.
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej u Zamawiającego zostało sformułowane
następujące zalecenie
- Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla zajezdni tramwajowej i
zajezdni autobusowej.
Uzasadnienie
Instrukcja wymagana jest przepisami o ochronie przeciwpożarowej: § 6.1.rozporządzenia
MSWiA z 7.06.2010, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na jego wykonanie? Jeśli tak to w jakim terminie?
Sugerowany termin wykonania zalecenia do 30.04.2019
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Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonania systemu sygnalizacji pożaru.
Zamawiający posiada Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.
Pytanie 244
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej u Zamawiającego zostało sformułowane
następujące zalecenie
- Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla zajezdni tramwajowej i zajezdni
autobusowej. Zastosowanie środków bezpieczeństwa wynikających z tej oceny.
Uzasadnienie:
Dokument jest wymagany przepisami o ochronie przeciwpożarowej: §37 rozporządzenia
MSWiA z 7.06.2010, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na jego wykonanie ? Jeśli tak to w jakim terminie?
Sugerowany termin wykonania zalecenia do 30.04.2019
Odpowiedź: Występujące strefy zagrożenia wybuchem w budynkach GAiT, zostały
określone w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Zajezdni Autobusowej GAiT
(lakiernia , akumulatorownia, przestrzeń wokół odpowietrzników zbiorników
stacji paliw).
Pytanie 245
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej u Zamawiającego zostało sformułowane
następujące zalecenie
- Zaleca się przeprowadzanie okresowych przeglądów głównych punktów instalacji
elektrycznych (podstacji, rozdzielni) z zastosowaniem kamery termowizyjnej.
Niezwłoczne usuwanie wad instalacji ujawnionych tą techniką.
Uzasadnienie:
Instalacje energetyczne w zajezdniach są eksploatowane od kilkudziesięciu lat, co zwiększa
możliwość doprowadzenia do awarii. Technika termowizyjna pozwala na ujawnienie
ewentualnych wad instalacji (np. poluzowanie styków, przegrzewanie przewodów itp.) we
wczesnym stadium powstawania tych wad, co z kolei zapobiega doprowadzeniu do awarii
zasilania lub pożaru w obszarze instalacji elektrycznych.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ich wykonanie?
Odpowiedź: W zakresie systemu elektroenergetyki trakcyjnej w/w badania
(pomiary) realizowane są zgodnie z wymaganym resursem technicznym staraniem
podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie systemu elektroenergetyki trakcyjnej
na terenie miasta Gdańska, a nadzorowane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
Zamawiający rozszerza zlecenie w zakresie badania rozdzielnic średniego napięcia
zasilających transformatory zasilające zajezdnie tramwajowe w Gdańsku
Wrzeszczu, Gdańsku Nowym Porcie oraz Zajezdnie Autobusową.
Pytanie 246
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Czy w związku z wynikami wizji lokalnej Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z
SIWZ Klauzuli istniejących zabezpieczeń:
2.6.30 Klauzula istniejących zabezpieczeń – ustala się, że Wykonawca uznaje stan
zabezpieczeń p.poż., przepięciowych i przeciw kradzieżowych w jednostkach podlegających
ubezpieczeniu za wystarczające.
Odpowiedź udzielimy odpowiedzi w najbliższym możliwym czasie.
Pytanie 247
Czy Zamawiający akceptuje ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na oddzielnych
warunkach „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” ? Nie jest
bowiem możliwe ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego na terenie Europy
na warunkach Mienia od zdarzeń losowych
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację do zapisu pkt. 2.5 Rozdziału II
Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez zastąpienie zdania „Sprzęt elektroniczny
przenośny objęty jest ochroną na terenie Europy” zdaniem „Sprzęt elektroniczny
przenośny objęty jest ochroną na terenie Polski”.
Pytanie 248
Prosimy o podanie
szczegółowego wykazu sprzętu elektronicznego z podaniem
rodzaju sprzętu, roku produkcji oraz wartości jednostkowej.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 249
Prosimy o podział sum ubezpieczenia maszyn, urządzeń, wyposażenia, niskocennych
środków trwałych na poszczególne lokalizacje
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń,
sprzętu elektronicznego, wyposażenia, niskocennych środków trwałych dzielą się na
poszczególne lokalizacje zgodnie z poniższym:
1. Ul. Wita Stwosza 110 -112. Gdańsk (zajezdnia): około 81% łącznej wartości mieni z
ww. grupy.
2. Al. Hallera 142, Gdańsk (zajezdnia): około 14% łącznej wartości mieni z ww. grupy.
3. Al. Władysława IV 12A, Gdańsk (zajezdnia): około 3% łącznej wartości mieni z ww.
grupy.
4. Ul. Jaśkowa Dolina 2, Gdańsk: około 2% łącznej wartości mienia z ww. grupy.
Pytanie 250
Prosimy o podział sum ubezpieczenia zapasów magazynowych na poszczególne
lokalizacje
Odpowiedź: Wartość zapasów zgodnie z poniższą tabelą:

Magazyn Centralny nr 01
Gdańsk-Wrzeszcz ul.Wita Stwosza

19.794.546,35
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Magazyn Częśc Autobusowych nr
02
Gdańsk-Wrzeszcz ul.Józefa Hallera
Magazyn Stacji Paliw nr 03
Gdańsk-Wrzeszcz ul.Józefa Hallera

1.415.340,23

479.014,11

Magazyn Lakiernia nr 04
1.544.899,68
Gdańsk-Nowy Port ul.Władysława IV
Magazyn Materiałów
Piśmiennych nr 05
2.014,50
Gdańsk-Wrzeszcz ul.Wita Stwosza
Stacja Paliw - nr 06
Magazyn 07 Odzież robocza i
ochronna
Gdańsk- Wrzeszcz ul. Hallera
Magazyn 08 Odzież robocza i
ochronna
Gdańsk-Wrzeszcz ul. Wita Stwosza

5.486,69

Razem

23.336.417,05

33.816,96

61.298,53

Pytanie 251
Czy na lata 2019-2022 są planowane jakieś istotne zmiany w stosunku do tych zajezdni ?
Jeśli tak, to na czym będą polegały?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian.
Pytanie 252
Czy Zamawiający akceptuje poniższy zapis w Klauzuli przepięć:
Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest odpowiednie do zagrożenia zabezpieczenie
mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki,
warystory, filtry).
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany.
Pytanie 253
Czy Zamawiający akceptuje zapis, że Klauzula prac ziemnych i /lub drobnych prac
budowlano/montażowych nie obejmuje realizacji robót, które naruszają konstrukcję
nośną budynku/budowli lub konstrukcję dachu.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 18.
Pytanie 254
Czy Zamawiający akceptuje w Klauzuli kradzieży zwykłej poniższe zapisy :
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Warunkiem ochrony jest zawiadomienie przez Ubezpieczającego o tym fakcie Policję,
bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Z zakresu ochrony wyłączone są bilety kolekcjonerskie, dzieła sztuki, wartości pieniężne
oraz gotówka, jak również mienie znajdujące się poza terenem ubezpieczonej lokalizacji.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 5.
Pytanie 255
Czy Zamawiający akceptuje w Klauzuli terroryzmu/sabotażu poniższe wyłączenia :
Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek:
1) skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych,
demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego,
etnicznego lub rasowego.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację do zapisu pkt 2.6.17 Rozdziału II
Opis Przedmiotu Zamówienia zastępując dotychczasową klauzulę
terroryzmu/sabotażu następującą:
Klauzula terroryzmu/sabotażu – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu 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
(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. Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek:
1) skażenia biologicznego lub chemicznego,
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych,
demonstracji,
strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
Limit odpowiedzialności 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza
redukcyjna 5% nie mniej niż 10.0000 zł.
Pytanie 256
Czy Zamawiający akceptuje w Klauzuli strajków/zamieszek poniższe wyłączenia :
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Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek jego zajęcia,
zarekwirowania lub konfiskaty przez prawomocne władze,
2) wynikające ze stałej lub czasowej utraty kontroli nad mieniem wskutek bezprawnego
zajęcia jakiegokolwiek budynku/budowli przez jakąkolwiek osobę trzecią,
3) będące pośrednim następstwem szkód w mieniu z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel
nie jest zwolniony na podstawie pkt. 1) i 2) z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenie
mienia, powstałe przed stałą lub czasową utratą kontroli nad mieniem.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację do zapisu pkt 2.6.18 Rozdziału II
Opis Przedmiotu Zamówienia zastępując dotychczasową klauzule strajków i
zamieszek następującą:
Klauzula strajków/zamieszek – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody
powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu 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.
Pytanie 257
Czy zamawiający akceptuje w Klauzuli dokonania oględzin 5 dni roboczych?
Czy zapis na jedno i wszystkie zdarzenia w tej samej Klauzuli jest błędem?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednoczenie informujemy, że
zapis „na jedno i wszystkie zdarzenia” pojawił się w wyniku błędu.
Pytanie 258
Czy Zamawiający akceptuje w Klauzuli tymczasowego magazynowania poniższy zapis:
Przez „tymczasowe magazynowanie” i „czasowe wyłączenie z eksploatacji” rozumie się
okres nie
przekraczający 3 miesięcy.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany.
Pytanie 259
Czy Zamawiający akceptuje w Klauzuli ubezpieczenia sprzętu poza miejscem
ubezpieczenia poniższe wyłączenia :
1) szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez
dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub niewidocznym miejscu w
odpowiednio zabezpieczonym pojeździe z włączonym alarmem,
2) straty lub uszkodzenia z jakiejkolwiek przyczyny w czasie, kiedy wymieniony wyżej
sprzęt jest zainstalowany lub przewożony w/na statku powietrznym lub sprzęcie
pływającym.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany.
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Pytanie 260
Czy Zamawiający akceptuje w Klauzuli zwiększonych kosztów działalności :
Ubezpieczenie nie obejmuje :
1) kosztów, które nie są związane z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością
gospodarczą np. związane z inwestycjami, spekulacji giełdowych, handlu
nieruchomościami,
2) kosztów poniesionych w związku z ustaleniem szkody, kosztów poniesionych na zakup
nowego mienia, kosztów związanych z ograniczeniem zatrudnienia,
3) kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z usunięciem szkody w mieniu,
4) kosztów związanych z decyzją właściwych organów państwowych i samorządowych,
które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej
Ubezpieczającego,
5) kosztów, które wynikają z braku środków kapitałowych Ubezpieczającego
niezbędnych do odtworzenia zniszczonego mienia.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za zwiększone koszty działalności, jeśli szkoda w mieniu
powstała poza miejscem ubezpieczenia lub w czasie innym niż okres ubezpieczenia
mienia oraz w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w
mieniu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 261
Czy Zamawiający akceptuje w Klauzuli przeniesienia mienia wprowadzenie limitu
odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 262
Czy Zamawiający akceptuje w Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu
poniższe zapisy:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych,
w tym magnetycznych i optycznych,
2) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych,
bądź jego właściwości,
3) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do
przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka
transportu,
4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia
mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych
lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego
kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
6) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.
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Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany.
Pytanie 263
Czy Zamawiający akceptuje w Klauzuli katastrofy budowlanej poniższe zapisy:
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
a) 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ
nadzoru budowlanego,
3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym
potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w
elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji
projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych
potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
7) wyłączonych z eksploatacji,
8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda
powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze
złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk
górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu
znajdującym się w tych obiektach.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą treść klauzuli.
Pytanie 264
Czy Zamawiający akceptuje w Klauzuli kosztów dodatkowych w związku ze szkodą
poniższego zapisu:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje konieczne i udokumentowane koszty, poniesione
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku ze zdarzeniem objętym ochroną
ubezpieczeniową.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany.
Pytanie 265
Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody – czy Zamawiający akceptuje zrównanie
stawianych w Klauzuli wymogów z zapisanymi w Klauzuli likwidacji drobnych szkód ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 266
W odniesieniu do Klauzuli składowania mienia prosimy o informację jakie mienie i o
jakiej wartości jest składowanie w namiotach. Czy są to obiekty tymczasowe? Czy
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namioty stanowią odrębną strefą pożarową wydzieloną przestrzennie lub konstrukcyjnie
(ściana REI 120) od reszty mienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie składuje mienia w namiotach. Planowane jest
ustawienie namiotu który będzie miejscem postoju pojazdów technicznych nr.
inw. 7522 i 7524 opisanych w zał. Nr 1 do SIWZ.
Pytanie 267
Prosimy o wyjaśnienie z czego wynika strata netto za III kwartał 2018 r. w załączonym
sprawozdaniu F01 i w miarę możliwości o przesłanie sprawozdania F01 za IV kwartał
2018 r.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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