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ROZDZI AL I .
NAZ W A ORA Z ADRES Z AM AW I AJACEGO. NUM ER T EL EF ONU, ADRES POCZT Y
EL EK T RONI CZNEJ. ADRES ST RONY I NT ERNET OW EJ PROW AD ZONEGO
POST EPOW ANI A. ADRES ST RONY I NT ERNET OW EJ NA K T ÓREJ UDOST EPNI ONE
BEDA ZM I ANY I W YJ ASNI ENI A T RESCI SI W Z ORA Z I NNE DOK UM ENT Y
Z AM ÓW I ENI A BEZPOSREDNI O ZW I A Z ANE Z POST EPOW ANI EM
O UDZI EL ENI E ZAM ÓW I ENI A.

Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
ul.Rdestowa 51A, 81-577 Gdynia
KRS:
0000075417
NIP:
586-10-08-276
REGON :
190418189
Numer telefonu: 58 622 00 71
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pkmgdynia.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania i strony na której udostepnione beda zmiany
i wyjasnienia tresci SIWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezposrednio zwiazane z postepowaniem
o
udzielenie
zamów ienia:
platformazakupowa.pl
dostepna
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings zwana dalej „Platforma” .

ROZDZI AL I I .
SK RÓT Y.

Uzyte w tresci niniejszego dokumentu skróty oznaczaja:
1. Regulamin – „Regulamin udzielania zamówien, których wartosc jest równa lub przekracza kwote
130 000 zlotych i jest nizsza od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.3 ustawy
Prawo zamówien publicznych przez Przedsiebiorstwo
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
z siedziba w Gdyni” ze zmianami.
Adres
strony
internetowej,
na
której
dostepny
jest
Regulamin:
http://www.pkmgdynia.pl/przetargi/regulamin.pdf.
2. Specyf ikacj a I st ot nych W ar unków Zamówienia - zwana dalej: SIWZ - oznacza niniejszy
dokument wraz ze wszystkimi zalacznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami
stanowiacymi jej integralna czesc.
3. Postepowanie- niniejsze postepowanie na ubezpieczenie Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej
sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Rdestowa 51A od odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenia
mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku.

ROZDZI AL I I I .
OZNAC ZENI E POST EPOW ANI A .

Postepowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem referencyjnym)
PKM/ZRS/N/22/21.
Zamawiajacy zaleca powolywanie sie przez Wykonawce na wyzej podane oznaczenie postepowania
we wszystkich kontaktach z Zamawiajacym.
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ROZDZI AL I V.
T RYB UDZI EL ENI A ZAM ÓW I ENI A. JEZ YK PROW ADZONEGO POST EPOW ANI A .

1. Zamawiajacy prowadzi niniejsze postepowanie o udzielenie zamówienia o wartosci zamówienia
nieprzekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamówien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówien, których
wartosc jest równa lub przekracza kwote 130 000 zlotych i jest nizsza od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art.3 ustawy Prawo zamówien publicznych przez
Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni” ze zmianami.

UWA GA: niniejsze postepowanie nie jest pr owadzone w tr ybie ustawy z dnia
11 wr zesnia 2019 r oku Pr awo zamówien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r . poz.1129
ze zm.).
2. Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji .
3. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
4. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu koszów udzialu w postepowaniu.

ROZDZI AL V.
OPI S PRZEDM I OT U ZAM ÓW I ENI A .

1. Przedmiotem niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia jest ubezpieczenie
Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Rdestowej 51A (zwanego
dalej równiez „PKM sp. z o.o.” lub „Zamawiajacym”) od odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenie
mienia, ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracowników - kierowców za szkody wyrzadzone
w mieniu nalezacym lub bedacym w posiadaniu przez PKM sp. z o.o. oraz ubezpieczenie pojazdów
na okres jednego roku obejmujace nastepujace czesci (pakiety):

CZESC 1 (PAKIET I): kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie sprzetu elektronicznego,
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu posiadania i uzytkowania mienia i nieruchomosci
oraz prowadzenia dzialalnosci przez Zamawiajacego oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
pracowników - kierowców za szkody wyrzadzone w mieniu nalezacym badz bedacym w posiadaniu
Zamawiajacego,
CZESC 2 (PAKIET II): obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadków oraz ubezpieczenie
auto casco pojazdów nalezacych do Zamawiajacego.
2. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik numer 1 do SIWZ- Szczególowy
opis przedmiotu zamówienia.
3. Kod przedmiotu niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wg Wspólnego
Slownika Zamówien - CPV :
- przedmiot glówny: 66516000-0 (uslugi ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej);
- przedmioty dodatkowe: 66514110-0 (uslugi ubezpieczen pojazdów mechanicznych), 66515000-3
(uslugi ubezpieczenia od uszkodzen lub utraty).
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ROZDZI AL VI .
PODW YK ONA W C Y.

Zamawiajacy nie dopuszcza udzialu podwykonawców w realizacji zamówienia.

ROZDZI AL VI I .
OF ERT Y CZESCI OW E. OF ERT Y W ARI ANT OW E. PRAW O OPCJI .

1. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych w dwóch czesciach (pakietach) szczególowo
opisanych w zalaczniku numer 1 do SIWZ - Szczególowy opis przedmiotu zamówienia.
Wykonawca moze zlozyc oferte w odniesieniu do jednej lub obu czesci (pakietów) .
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
3. Zamawiajacy przewiduje prawo opcji w wysokosci nie wiecej niz 10% lacznej sumy
ubezpieczenia (w odniesieniu do kazdej czesci/pakietu osobno) . Wykonawca bedzie realizowac
czesc opcjonalna na tych samych zasadach, co czesc podstawowa zamówienia.

ROZDZI AL VI I I .
T ERM I N W YK ONANI A Z AM ÓW I ENI A.

1. Czesc 1 - Pakiet I :
na okres od dnia 1 stycznia 2022 rok do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Czesc 2- Pakiet I I :
a/ Obowiazkowe OC na okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
b/ NNW na okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
c/ Autocasco na okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku z wyjatkiem:
- aut obusu M AN (poz. 29 zal. nr 5 do SI W Z st anowiacej int egralna czesc umowy) – od dnia
11 sier pnia 2022 r oku.

ROZDZI AL I X.
W ARUNK I UDZI AL U W POST EPOW ANI U.

1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy posiadaja uprawnienia
do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej.

Warunek ten zostanie spelniony, jezeli Wykonawca posiada zezwolenie wlasciwego organu
na prowadzenie dzialalnosci ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym niz wynika to z przedmiotu
niniejszego zamówienia.
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2. W celu pot wier dzenia speln ian ia war unku udzialu w post epowaniu okr eslonego w ust. 1 –
Zamawiaj acy zada zlozenia nastepuj acych dokumentów i oswiadczen :
a) Oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu. Tresc wymaganego oswiadczenia
Zamawiajacy przekazuje na zalaczniku numer 9 do SIWZ;
b) Zezwolenie na wykonywanie dzialalno sci ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym niz wynika
to z przedmiotu niniejszego zamówienia, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2015 roku o dzialalnosci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1130) lub inny
dokument potwierdzajacy mozliwosc prowadzenia dzialalnosci ubezpieczeniowej w zakresie nie
mniejszym niz wynika to z przedmiotu niniejszego zamówienia.

ROZDZI AL X.
PODST AW Y W YK L UCZENI A W YK ONAW C Y Z POST EPOW ANI A .

1. Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postepowania w okolicznosciach wskazanych w §16
Regulaminu oraz §17 ust.1 pkt.4) Regulaminu.
2. Wykluczenie Wykonawcy z postepowania nastepuje na odpowiedni okres wskazany w §19
Regulaminu .
3. Zamawiajacy moze wykluczyc Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamówienia.

ROZDZI AL XI .
I NF ORM ACJA O PODM I OT OW YCH SRODK ACH DOW ODOW YCH .

1. Wykaz oswiadczen lub dokumentów wymaganych od Wykonawców w celu potwierdzenia,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania (skladanych wr az z ofer ta):
a) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania - wzór oswiadczenia stanowi
zalacznik numer 10 do SIWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dzialalnosci Gospodarczej sporzadzona nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej zlozeniem
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
1) dokumentu wskazanego w ust.1 lit.b) - sklada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogloszono upadlosci, jego aktywami nie
zarzadza likwidator lub sad, nie zawarl ukladu z wierzycielami, jego dzialalnosc gospodarcza
nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;
2) dokument, o którym mowa w pkt.1) powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace
przed jego zlozeniem;
3) jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentów, o których mowa w pkt.1), zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci
dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial
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3.

4.

5.

6.

dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed
organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Postanowienie pkt.2) stosuje sie.
Wykaz oswiadczen lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia
spelnienia warunków udzialu w postepowaniu (skladanych wr az z of er ta):
a) oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu – wzór oswiadczenia stanowi
zalacznik nr 9 do SIWZ;
b) zezwolenie na wykonywanie dzialalnosci ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym niz
wynika to z przedmiotu niniejszego zamówienia, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2015 roku o dzialalnosci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz.1130) lub inny dokument potwierdzajacy mozliwosc prowadzenia dzialalnosci
ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym niz wynika to z przedmiotu niniejszego
zamówienia.
Zamawiajacy nie wymaga zlozenia podmiotowych srodków dowodowych, jezeli:
1) moze je uzyskac za pomoca bezplatnych i ogólnodostepnych baz danych, w szczególnosci
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzialalnosci podmiotów realizujacych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazal
w oswiadczeniu , o którym mowa w ust.1 lit.a), dane umozliwiajace dostep do tych srodków.
W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci podmiotowych srodków
dowodowych pod okreslonymi adresami internetowymi bezplatnych i ogólnodostepnych baz
danych, Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski
pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego podmiotowych srodków dowodowych;
2) podmiotowym srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, którego tresc odpowiada zakresowi
oswiadczenia, o którym mowa w ust.1 lit.a).
Wykonawca nie jest zobowiazany do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych, które
Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidlowosc
i aktualnosc.
Jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio podmiotowe srodki
dowodowe nie sa juz aktualne, Zamawiajacy moze w kazdym czasie wezwac Wykonawce lub
Wykonawców do zlozenia wszystkich lub niektórych podmiotowych srodków dowodowych,
aktualnych na dzien ich zlozenia.

ROZDZI AL XI I .
I NF ORM ACJA O PRZEDM I OT OW YCH SRODK ACH DOW ODOW YCH .

Zamawiajacy nie wymaga zlozenia przedmiotowych srodków dowodowych .

ROZDZI AL XI I I .
W YK ONA W C Y W SPÓL NI E UBI EGAJACY SI E O UDZI EL ENI E ZAM ÓW I ENI A.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia ustanawiaja pelnomocnika
do
reprezentowania
ich
w
niniejszym
postepowaniu
albo
reprezentowania
ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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2. W przypadku wspólnego ubiegania sie Wykonawców o udzielenie zamówienia, badanie braku
podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale X ust.1 przeprowadzane bedzie w odniesieniu
do kazdego z Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia. Oswiadczenie
wskazane w Rozdziale XI ust.1 lit.a) oraz dokumenty wskazane w Rozdziale XI ust.1 lit.b) sklada
kazdy z Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia oswiadczenie
wskazane w Rozdziale IX ust. 2 lit. a) oraz dokumenty wskazan e w Rozdziale IX ust. 2 lit. b
sklada kazdy z Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia.
4. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z pelnomocnikiem Wykonawców
wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia ponosza solidarna
odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.

ROZDZI AL XI V.
SPOSÓB K OM UNI K ACJI ORAZ PRZEK A Z YW ANI A OSW I ADCZ EN
I DOK UM ENT ÓW . I NF ORM ACJE O W YM AGANI ACH T ECH NI CZNYCH
I ORGANI ZAC YJNYCH SPORZAD Z ANI A, W YSYL ANI A I ODBI ERNI A
K ORESPONDENCJI EL EK T RONI CZNEJ.

1. Postepowanie prowadzone
jest w jezyku polskim przy uzyciu srodków komunikacji
elektronicznej
za
posrednictwem
platformazakupowa.pl
dostepnej
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings.
2. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Leszek Kurzawa – Kierownik Wydzialu
Eksploatacyjno-Inwestycyjnego – tel.: 504-238-381(dni robocze – w godzinach: 7.00 - 13.00).
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcami w zakresie:
1)
przesylania Zamawiajacemu pytan do tresci SIWZ;
2)
przesylania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do zlozenia/poprawienia/uzupelnienia
oswiadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 lit. a), XI ust.1 lit. a), podmiotowych
srodków dowodowych, innych dokumentów lub oswiadczen skladanych w postepowaniu;
3)
przesylania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego do zlozenia wyjasnien dotyczacych
tresci oswiadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 lit. a), XI ust.1 lit. a) lub
zlozonych podmiotowych srodków dowodowych lub innych dokumentów lub oswiadczen
skladanych w postepowaniu;
4)
przeslania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajacego wynikajace z Regulaminu ;
5)
przesylania wniosków, informacji, oswiadczen Wykonawcy;
odbywa
sie
za
posrednictwem
platformazakupowa.pl
dostepnej
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings i formularza „Wyslij wiadomosc do
zamawiajacego”.
Za date przekazania (wplywu) oswiadczen, wniosków, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie
date ich przeslania za posrednictwem platformazakupowa.pl dostepnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings poprzez klikniecie przycisku „Wyslij
wiadomosc do zamawiajacego” po których pojawi sie komunikat, ze wiadomosc zostala wyslana do
Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy
bedzie
przekazywal
Wykonawcom
informacje
za
posrednictwem
platformazakupowa.pl
dostepnej
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings. Informacje dotyczace odpowiedzi na
pytania, zmiany SIWZ, zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie
zamieszczal na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie
z obowiazujacymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana za
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5.

6.

7.

8.

9.
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

posrednictwem
platformazakupowa.pl
dostepnej
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiazek sprawdzania komunikatów i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przeslanych przez Zamawiajacego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafic do folderu SPAM.
Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego :
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem (https://platformazakupowa.pl/strona/1regulamin) w zakladce „Regulamin" oraz uznaje go za wiazacy,
b) zapoznal i stosuje sie do Instrukcji skladania ofert/wniosków dostepnej pod linkiem
(https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view).
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcja
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególnosci za sytuacje, gdy Zamawiajacy zapozna sie
z trescia oferty przed uplywem terminu skladania ofert (np. zlozenie oferty w zakladce „Wyslij
wiadomosc do zamawiajacego”).
Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczególnosci logowania, skladania wniosków o wyjasnienie tresci S IWZ, skladania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajduja sie w zakladce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Zalecenia Zamawiajacego dotyczace podpisów:
Formaty plików
wykorzystywanych przez Wykonawców
powinny byc
zgodne
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagan dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatów:.zip ; .7Z
Wsród formatów powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostana uznane za zlozone nieskutecznie.
Zalecenia Zamawiajacego odnosnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie .pdf zaleca sie podpis formatem PAdES (PDF Advanced
Electronic Signature),
- dla dokumentów w formacie innym niz .pdf zaleca sie podpis formatem XAdES (XML
Advanced Electronic Signature).
Zalecenia Zamawiajacego odnosnie podpisu osobistego :
- w przypadku wykorzystywania aplikacji Edo App (obsluguje tylko dokumenty w formacie
.pdf) na telefonach z obsluga technologii NFC wielkosc dokumentów nie moze przekraczac
5MB,
- dla dokumentów w formacie .pdf zaleca sie podpis wewnetrzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym niz .pdf zaleca sie podpisywac podpisem zewnetrznym lub
otaczajacym.
Zalecenia Zamawiajacego odnosnie podpisu zaufanego :
- wielkosc plików nie moze przekraczac 10MB,
- dla dokumentów w formacie .pdf zaleca sie podpis formatem PAdES (podpisany plik ma
rozszerzenie .pdf),
- dla dokumentów w formacie innym niz .pdf zaleca sie podpis formatem XAdES (podpisany
plik ma rozszerzenie .xml).
Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosowac podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie róznymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzic do problemów w weryfikacji plików.
Po podpisaniu plików , a przed ich zalaczeniem na Platforme zaleca sie dokonanie weryfikacji
kompletnosci i poprawnosci wszystkich zlozonych podpisów (w szczególnosci, gdy dokument
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podpisywany byl przez kilku reprezentantów lub przy wykorzystaniu róznych podpisów).
W przypadku korzystania z wariantu skladania podpisów zewnetrznych konieczne jest zalaczenie
na Platforme odpowiedniej pary plików, tj. pliku podpisywanego i pliku zawierajacego podpis.
9.10
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowal
mozliwosc prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
9.11
Zaleca sie, aby komunikacja z Wykonawcami odbywala sie tylko na Platformie
za posrednictwem formularza “Wyslij wiadomosc do zamawiajacego”, nie za posrednictwem
adresu e-mail.
9.12
Osoba skladajaca oferte powinna byc osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
9.13
Podczas podpisywania plików zaleca sie stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
9.14
Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca sie wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plików.
9.15
Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym.
10. Zamawiajacy okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajace prace na
platformazakupowa.pl, tj.:
a. staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamiec min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10.0,
d. wlaczona obsluga JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obslugujacy format plików .pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomoca protokolu TLS 1.3.
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz dokladny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Glównego Urzedu Miar.

ROZDZI AL XV.
UDZI EL ANI E W YJASNI EN, ZM I ANY T RESCI SI W Z.

1. Wykonawca moze zwrócic sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci S IWZ.
Wniosek nalezy przeslac za posrednictwem Platformy
(formularz „Wyslij wiadomosc
do zamawiajacego”).
2. Zamawiajacy jest zobowiazany udzielic wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pózniej niz na 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci
odpowiednio S IWZ wplynal do Zamawiajacego nie pózniej niz na 4 dni przed uplywem terminu
skladania ofert.
3. Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedluzy termin
skladania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych Wykonawców
z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i zlozenia ofert. Przedluzenie terminu
skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o wyjasnienie tresci S IWZ.
4. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci S IWZ nie wplynal w terminie, o którym mowa
w ust. 2, Zamawiajacy nie ma obowiazku udzielania wyjasnien S IWZ oraz obowiazku
przedluzenia terminu skladania ofert.
5. Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy udostepni, bez ujawniania zródla zapytania, na
Platformie
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert
zmienic tresc S IWZ. Dokonana zmiane tresci SIWZ Zamawiajacy udostepni na Platformie.
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7.

W przypadku gdy zmiana tresci S IWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamówieniu,
Zamawiajacy zamiesci na Platformie ogloszenie o zmianie ogloszenia.
8. W przypadku gdy zmiana tresci S IWZ jest istotna dla sporzadzenia oferty lub wymaga
od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie sie ze zmiana tresci S IWZ i przygotowanie
ofert, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert o czas niezbedny na ich przygotowanie.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawców o przedluzonym terminie skladania ofert na Platformie.

ROZDZI AL XVI .
OPI S SPOSOBU PRZYGOT O W ANI A OF ERT , W YM AGANI A F ORM AL NE DOT YC Z ACE
SK L ADAN YCH OSW I ADCZEN I DOK UM ENT ÓW .

1. W YL AC ZNI E ZA POSREDNI CT W EM PL AT F ORM Y:
Wykonawca moze zlozyc tylko jed na oferte.
Oferte stanowi:
a) FORMULARZ OFERTY – wzór formularza oferty stanowi zalacznik numer 8 do S IWZ,
b) FORMULARZ CENOWY – wzór formularza cenowego stanowi zalacznik numer 11
do S IWZ.
2. W YL AC ZNI E ZA POSREDNI CT W EM PL AT F ORM Y:
W r az z of ert a Wykonawca jest zobowiazany do zlozenia:
a) pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy (np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru, chyba, ze
Zamawiajacy moze je uzyskac za pomoca bezplatnych i ogólnodostepnych baz danych,
a Wykonawca wskazal dane umozliwiajace dostep do tych dokumentów w FORMULARZU
OFERTY. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci w/w dokumentów pod
okreslonymi adresami internetowymi bezplatnych i ogólnodostepnych baz danych,
Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na jezyk polski
pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego);
b) pelnomocnictwo potwierdzajace umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia ;
c) oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania - wzór oswiadczenia stanowi
zalacznik numer 10 do SIWZ. Oswiadczenie sklada kazdy z Wykonawców wspólnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia;
d) oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu – wzór oswiadczenia stanowi

zalacznik nr 9 do SIWZ;
e) zezwolenie na wykonywanie dzialalnosci ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym niz
wynika to z przedmiotu niniejszego zamówienia, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2015 roku o dzialalnosci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz.1130) lub inny dokument potwierdzajacy mozliwosc prowadzenia dzialalnosci
ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym niz wynika to z przedmiotu niniejszego
zamówienia
3. Wymagania formalne dotyczace skladanych w postepowaniu podmiotowych srodków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oswiadczen .
3.1 Oferte oraz oswiadczenie, o których mowa w Ro zdziale IX ust. 2 lit. a) i w Rozdziale XI ust.1
lit.a) SIWZ, sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te powinny byc podpisane przez osobe
upowazniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy
okreslona w rejestrze lub innym dokumencie, wlasciwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
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4.
5.
6.

7.
8.

3.2 W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty
potwierdzajace umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców
wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia publicznego zwane dalej "dokumentami
potwierdzajacymi umocowanie do reprezentowania", zostaly wystawione przez upowaznione
podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamówienia, zwane dalej "upowaznionymi podmiotami":
a) jako dokument elektroniczny- Wykonawca przekazuje sie ten dokument,
b) jako dokument w postaci papierowej- Wykonawca przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajace zgodnosc cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.
3.3 Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 4.2 lit.b) powyzej , dokonuje notariusz lub
a) w przypadku podmiotowych srodków dowodowych oraz dokumentów potwierdzajacych
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia w zakresie podmiotowych srodków dowodowych
lub dokumentów potwierdzajacych umocowanie do reprezentowania, które kazdego z
nich dotycza,
b) w przypadku in nych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które kazdego z nich
dotycza.
3.4 Podmiotowe srodki dowodowe niewystawione przez upowaznione podmioty oraz wymagane
pelnomocnictwa Wykonawca przekazuje:
a) w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym,
b) w przypadku gdy zostaly sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
wlasnorecznym podpisem - Wykonawca
przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, poswiadczajacym zgodnosc cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.
3.5 Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 4.4 lit.b) dokonuje notariusz lub:
a) w przypadku podmiotowych srodków dowodowych - odpowiednio Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia, podmiot udostepniajacy
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodków dowodowych, które
kazdego z nich dotycza;
b) pelnomocnictwa - mocodawca.
Oferta powinna byc sporzadzona w jezyku polskim .
Podmiotowe srodki dowodowe oraz inne dokumenty lub oswiadczenia, sporzadzone w jezyku
obcym Wykonawca przekazuje wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z §4 ust.6 Regulaminu, nie ujawnia sie informacji
stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jezeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji , zastrzegl , ze nie moga
one byc udostepniane oraz wykazal, ze zastrzezone informacje stanowa tajemnice
przedsiebiorstwa . Wykonawca nie moze zastrzec informacji o których mowa w §4 ust.6
Regulaminu.
Na Platformie w formularzu skladania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dolaczenia czesci
oferty stanowiacej tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca,
za
posrednictwem
platformazakupowa.pl
dostepnej
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings moze przed uplywem terminu do
skladania wycofac oferte. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje
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9. Przy przesylaniu plików za pomoca platformazakupowa.pl wystepuje limit objetosci plików lub
spakowanych folderów w zakresie calej oferty lub wniosku do ilosci 10 plików lub spakowanych
folderów przy maksymalnej wielkosci pojedynczego pliku lub spakowanego folderu wynoszacej
150 MB oraz maksymalnej sumarycznej wielkosci wszystkich plików lub spakowanych folderów
wynoszacej 500 MB.

ROZDZI AL XVI I .
OPI S SPOSOBU OBL I CZENI A CENY OF ERT Y.

1. Wykonawca jest zobowiazany do okreslenia w FORMULARZU OFERTY (którego wzór stanowi
zalacznik numer 8 do SIWZ) ceny - jako ceny kompletnej i jednoznacznej wraz z podatkiem
VAT.
2. Sposób obliczania ceny:
dotyczy czesci 1/pakietu I :
cene (skladke) Wykonawca okresli poprzez wypelnienie wszystkich rubryk w FORMULARZU
CENOWYM (którego wzór stanowi zalacznik numer 11 do SIWZ)
dotyczy GRUPY 2:
cene (skladke) Wykonawca okresli poprzez wypelnienie wszystkich rubryk w FORMULARZU
CENOWYM (którego wzór stanowi zalacznik numer 11 do SIWZ)

UWAGA: cena musi byc zaokraglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokladnoscia
do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).
3. Cena przedstawiona przez Wykonawce w FORMULARZU OFERTY nie bedzie podlegala
zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Waluta ceny – PLN.

ROZDZI AL XVI I I .
M I EJSCE ORAZ T ERM I N SK L ADANI A I OT W ARCI A OF ERT .

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiescic na platformazakupowa.pl dostepnej
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings do dnia 15 list opada
2021 roku do godz.10.00.
2. Do oferty nalezy dolaczyc wszystkie wymagane w S IWZ dokumenty.
3. Po wypelnieniu wszystkich wymaganych zalaczników nalezy kliknac przycisk „Przejdz do
podsumowania”.
4. Oferta musi zostac podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie skladania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl,
Wykonawca powinien zlozyc podpis bezposrednio na dokumentach przeslanych za
posrednictwem
platformazakupowa.pl
dostepnej
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gdynia/proceedings. Zalecamy stosowanie podpisu na
kazdym zalaczonym pliku osobno.
5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
skladania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zlóz oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze
oferta zostala zaszyfrowana i zlozona.
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6. Szczególowa instrukcja dla Wykonawców dotyczaca zlozenia, zmiany i wycofania of erty znajduje
sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Otwarcie ofert nastapi w dniu 15 list opada 2021 r oku o godz. 11.00 za posrednictwem Platformy.
W przypadku awarii Platformy , która spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po usunieciu awarii.
Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.
8. Zamawiajacy, najpózniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia.
9. Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:
1)
nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostaly otwarte;
2)
cenach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekcji
,,Komunikaty” .

ROZDZI AL XI X.
T ERM I N ZW I A Z ANI A OF ERT A.

1. Wykonawca jest zwiazany oferta do dnia 31 gr udnia 2021 roku.
2. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert .
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu zwiazania
oferta, o którym mowa w ust. 2, Zamawiajacy przed uplywem terminu zwiazania oferta, zwraca
sie jednokrotnie do Wykonawców o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o wskazywany
prze z niego okres, nie dluzszy niz 30 dni.
4. Przedluzenie terminu zwiazania oferta, o którym mowa w ust. 3, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu zwiazania
oferta.

ROZDZI AL XX.
OPI S K RYT ERI UM , K T ÓRYM ZAM AW I AJAC Y BEDZI E SI E K I EROW AL PRZ Y
W YBORZ E OF ERT Y W RA Z Z PODANI EM W AGI T EGO K RYT ERI UM I SPOSOBU
OCENY OF ERT .

1. Dokonujac wyboru oferty - Zamawiajacy bedzie sie kierowal nastepujacym kryterium ocenionym wg podanych nizej zasad (kryteria bedzie rozliczane oddzielnie dla kazdej
z czesci/pakietów ):
Oceniane kryterium i jego waga w ocenie:
CZESC 1 ( PAK I ET I )
L p.

1

K r yt er ium
cena (laczna skladka ubezpieczeniowa uwzgledniajaca
upusty i rabaty)
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W aga
100 punktów
(tj. 100 % calosci punktacji)
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Sposób obliczania wartosci punktowej kryterium cena:

Cena:
M aksymaln ie w t ym kr yt er ium mozna uzyskac 100 punkt ów (100% )

najnizsza oferowana cena
Wartosc punktowa = ----------------------------------------- x 100 %
cena oferty rozpatrywanej

CZESC 2 ( PAK I ET I I )
L p.

1

K r yt er ium
cena (laczna skladka ubezpieczeniowa uwzgledniajaca
upusty i rabaty)

W aga
100 punktów
(tj. 100 % calosci punktacji)

Sposób obliczania wartosci punktowej kryterium „ cena (laczna skladka ubezp ieczeniowa
uwzgledniaj aca upust y i r abat y)” :

Cena:
M aksymaln ie w t ym kr yt er ium mozna uzyskac 100 punkt ów (100% )

najnizsza oferowana cena
Wartosc punktowa = ----------------------------------------- x 100 %
cena oferty rozpatrywanej

2. Ocena koncowa oferty.
Ocene koncowa oferty ( w kazdej z czesci/pakietów oddzielnie) stanowic bedzie suma punktów
uzyskanych za kryterium wskazane w ust.1.
3. Zasady oceny ofert :
Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie wyników obliczen punktów za kryterium oceny ofert do
dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia – ponizej 5 nalezy koncówke pominac, powyzej

i równe 5 nalezy zaokraglic w góre).
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwieksza liczbe punktów.

ROZDZI AL XXI .
I NF ORM ACJE O FORM AL NOSCI ACH , JAK I E POW I NNY ZOST AC DOPEL NI ONE PO
W YBORZ E OF ERT Y W CEL U Z A W ARCI A UM OW Y W SPRAW I E Z AM ÓW I ENI A
PUBL I CZNEGO.

1. Zamawiajacy poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawce, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejsza odrebnym pismem przeslanym srodkami komunikacji
elektronicznej
2. Zamawiajacy zawrze umowe w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie nie
krótszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie zostanie przeslane przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni –
jezeli zostalo przeslane w inny sposób.
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3. Zamawiajacy moze zawrzec umowe przed uplywem terminu wskazanego w ust.2, jezeli zostanie
zlozona tylko jedna oferta.
4. Wzory umów stanowia zalacznik numer 2 do SI WZ.

ROZDZI AL XXI I .
I NF ORM ACJE DOT YC Z ACE OCH RONY DAN YCH OSOBOW YCH POZ YSK AN YCH
PRZEZ Z AM AW I AJACEGO W DOK UM ENT ACH SK L ADANYCH PRZEZ
W YK ONA W CE.

?

?

?

?
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1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), Zamawiajacy informuje, ze:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy bedacego osoba fizyczna oraz osób fizycznych,
od których dane osobowe bezposrednio lub posrednio Wykonawca pozyskal i udostepnil
Zamawiajacemu w celu ubiegania sie o udzielenie zamówienia w niniejszym postepowaniu lub
zawarcia umowy na wykonanie zamówienia (np. osób, których dane sluza do wykazania
spelniania przez Wykonawce warunków udzialu w postepowaniu, osób kierowanych do realizacji
zamówienia – dalej lacznie jako: Podmioty Danych) jest: Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej
sp. z o.o. z siedziba w Gdyni pod adresem: 81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 51A, wpisana do rejestru
przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000075417, NIP: 586-1008-276, REGON: 190418189, e-mail: sekretariat@pkmgdynia.pl (dalej: Administrator);
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powolanym przez Administratora, mozliwy jest droga
elektroniczna na nastepujacy adres e-mail: iodo@pkmgdynia.pl lub droga poczty tradycyjnej na
adres: Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Rdestowa 51A, 81-577 Gdynia,
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
3) dane osobowe Wykonawcy bedacego osoba fizyczna przetwarzane beda w celu:
- przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Przedsiebiorstwa
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Rdestowa 51A od odpowiedzialnosci
cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych jest niezbednosc do podjecia dziala; na zadanie osoby, której dane dotycza, przed
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) oraz art. 10 RODO);
- prowadzenia negocjacji, zawarcia lub wykonania umowy – podstawa prawna przetwarzania
danych osobowych jest niezbednosc do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane
dotycza , lub do podjecia dziala; na zadanie osoby, której dane dotycza, przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO);
- realizacji obowiazków publicznoprawnych zwiazanych z wykonywaniem umowy, wynikajacych
przede wszystkim z postanowien odpowiednich przepisów podatkowych i rachunkowosci podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest niezbednosc do wypelnienia obowiazku
prawnego ciazacego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO);
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegajacych w szczególnosci na
mozliwosci ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora – podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt.
f) RODO;
- poprzez monitoring wizyjny prowadzony przez Administratora na jego nieruchomosciach
lub jego pojazdach komunikacji miejskiej w celu zapewnienia bezpieczenstwa lub ochrony mienia
lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogloby narazic Administratora
na szkode – podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO;
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4) dane osobowe Podmiotów Danych przetwarzane beda w celu:
- prowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Przedsiebiorstwa
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Rdestowa 51A od odpowiedzialnosci
cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego roku,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzenia negocjacji, zawarcia lub
wykonania umowy lub ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi
roszczeniami - podstawa prawna przetwarzania danych jest niezbednosc do celów wynikajacych z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stro ne trzecia (art.
6 ust. 1 pkt. f) oraz art. 10 RODO);
- realizacji obowiazków publicznoprawnych zwiazanych z wykonywaniem umowy, wynikajacych
przede wszystkim z postanowien odpowiednich przepisów podatkowych i rachunkowosci podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest niezbednosc do wypelnienia obowiazku
prawnego ciazacego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO);
- poprzez monitoring wizyjny prowadzony przez Administratora na jego nieruchomosciach lub
w jego pojazdach komunikacji miejskiej w celu zapewnienia bezpieczenstwa lub ochrony mienia
lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogloby narazic Administratora na
szkode – podstawa prawna przetwarzania danych jest niezbednosc do celów wynikajacych z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez strone trzecia (art.
6 ust. 1 pkt. f) RODO);
5) dane osobowe Podmiotów Danych udostepniane sa Administratorowi przez Wykonawce
w zakresie okreslonym w SIWZ oraz umowie, w zakresie okreslonym przez Wykonawce
w przedstawionej Administratorowi dokumentacji lub w kierowanej do Administratora
korespondencji, a w szczególnosci:
- w stosunku do osób, których dane sluza do wykazania spelniania przez Wykonawce warunków
udzialu w postepowaniu (osoby bedace czlonkiem organów administracyjnych, zarzadzajacych
lub nadzorczych Wykonawcy lub podwykonawcy, lub posiadajace w przedsiebiorstwie
Wykonawcy lub podwykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne): imie, nazwisko, stanowisko pracy, miejsce pracy, dane dotyczace wyroków
skazujacych lub naruszen prawa;
- w stosunku do osób upowaznionych do reprezentowania lub przedstawicieli Wykonawcy: imie
i nazwisko, data urodzenia, stanowisko sluzbowe, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu,
adres e-mail, dni pracy, godziny pracy;
6) Dane osobowe moga byc przekazywane przez Administratora podmiotom swiadczacym uslugi na
rzecz Administratora zwiazane z zawarciem lub wykonywaniem ww. umowy, w tym
pracownikom lub wspólpracownikom Administratora, podmiotom bedacym dostawcami
systemów informatycznych i uslug IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom
swiadczacym uslugi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub podmiotom swiadczacym
uslugi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe moga byc takze przekazywane uprawnionym
organom, w zakresie wymaganym przez obowiazujace przepisy prawa;
7) dane osobowe beda przechowywane przez okres 4 lat od daty zakonczenia postepowania
o udzielenie zamówienia, a jezeli okres obowiazywania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia
ewentualnych roszczen z niej wynikajacych, przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
caly okres obowiazywania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczen lub
obrony przed roszczeniami z niej wynikajacych. Po tym okresie dane beda przetwarzane jedynie
w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa;
8) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemozliwi przeprowadzenie
postepowania o udzielenie zamówienia, jak równiez zawarcie i wykonywanie umowy;
10) osoby, których dane osobowe dotycza, posiadaja:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
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d) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych;
e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
f) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba,
której dane osobowe dotycza uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych tej
osoby narusza przepisy RODO;
2. Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w Postepowaniu w sposób gwarantujacy
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Do przetwarzania danych osobowych o wyrokach skazujacych lub naruszeniach prawa
dopuszczone sa wylacznie osoby posiadajace pisemne upowaznienie Zamawiajacego oraz
obowiazane do zachowania takich danych w poufnosci.
4. Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie zamówienia jest
zobowiazany do wypelnienia wszystkich obowiazków formalno-prawnych zwiazanych
z udzialem w niniejszym postepowaniu. Do obowiazków tych naleza m.in. obowiazki wynikajace
z RODO, w szczególnosci obowiazek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
osób fizycznych, których dane osobowe dotycza i od których dane te Wykonawca bezposrednio
pozyskal. Jednakze obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie mial
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotycza, dysponuje juz tymi
informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca bedzie musial wypelnic
obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem osób fizycznych, których dane
przekazuje zamawiajacemu i których dane posrednio pozyskal, chyba ze ma zastosowanie
co najmniej jedno z wylaczen, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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ZAL A CZNI K NUM ER 1 DO SI WZ
SZC ZEGÓL O W Y OPI S PRZEDM I OT U ZAM ÓW I ENI A.

I . SZC ZEGÓL O W Y OPI S POSZCZEGÓL N YCH CZ ESCI (PAK I ET ÓW )
PRZEDM I OT U ZAM ÓW I ENI A:
CZESC 1 (PAK I ET I ):

Przedmiotem Czesci I zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie sprzetu
elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu posiadania i uzytkowania mienia
i nieruchomosci oraz prowadzenia dzialalnosci przez Zamawiajacego oraz ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej pracowników - kierowców za szkody wyrzadzone w mieniu nalezacym
badz bedacym w posiadaniu Zamawiajacego na okres ubezpieczenia od dn ia 1 st ycznia 2022 r oku
do dnia 31 gr udnia 2022 roku – wedlug ponizszego wyszczególnienia:
1. Ubezp ieczenie mienia od wszyst k ich r yzyk
a) Zakr es ubezpieczenia obej muj e wszelk ie szkody w ubezp ieczonym m ieniu powst ale
w okr esie i miej scu ubezp ieczenia, wynikaj ace z naglych, niepr zewid zianych i
niezaleznych od woli Zamawiaj acego zdar zen, w t ym w szczególnosci ale n ie wylaczn ie
szkody powstale w wyniku nast epuj acych zdar zen:
• ogien, w tym równiez osmalenie, przypalenie, stopienie, dzialanie dymu i sadzy, równiez
szkody powstale bez widocznego plomienia,
• uderzenie pioruna,
• wybuch (eksplozja i implozja),
• upadek statku powietrznego, jego czesci, przewozonego ladunku lub zrzucanego awaryjnie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

paliwa,
huragan, silny wiatr,
splyw wód po zboczach,
osuwanie i zapadanie sie ziemi – niezwiazane z dzialalnoscia czlowieka,
powódz (m.in. podniesienie sie poziomu wód wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych,
topnienia sniegu lub kry lodowej, tworzenia sie zatorów lodowych, wystapienia wody z
systemów kanalizacyjnych wskutek tych zdarzen),
deszcz nawalny,
grad, szadz,
dzialanie mrozu,
szkody wodociagowe oraz wodnokanalizacyjne, awarie urzadzen c.o., takze wskutek
zamarzniecia,
zalanie, wydostanie sie wody z urzadzen i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz innych
instalacji technologicznych (m.in. wskutek samoczynnego uruchomienia sie instalacji
gasniczych z przyczyn innych niz pozar czy dym, nieumyslnego pozostawienia otwartych
jakichkolwiek zaworów/kranów w sieci wodociagowej, topnienia sniegu/lodu, nadmiernego
opadu deszczu powodujacego równiez szkody wodociagowe, dzialania osób trzecich,
samoistnego rozszczelnienia sie zbiorników lub ich stluczenia albo pekniecia),
ciezar zalegajacego sniegu i lodu oraz skutki ich osuwania,
uderzenie pojazdu - równiez uzywanego przez Ubezpieczajacego, Ubezpieczonego oraz osób,
za które ponosi odpowiedzialnosc - w ubezpieczone mienie, w tym w ogrodzenie, barierki itp.
Dla ryzyka uderzenia pojazdu uzywanego przez Ubezpieczajacego, Ubezpieczonego oraz
osób, za które ponosi odpowiedzialnosc – limit 1.000.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia,
huk ponaddzwiekowy,
przewrócenie sie drzew (lub konarów równiez na skutek ciezaru zalegajacego sniegu lub
lodu), budynków, budowli, urzadzen technicznych na ubezpieczone mien ie,
trzesienie ziemi,
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•
•

•
•

•

•
•
•

posrednie uderzenie pioruna,
dewastacja/wandalizm (rozumiana jako umyslne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia przez osoby trzecie na zewnatrz i wewnatrz lokalu bez wzgledu na sposób dostania sie
do lokalu) zwiazana z ryzykiem kradziezy oraz czysta dewastacja (bez ryzyka kradziezy)
rozszerzona o szkody estetyczne (w tym równiez graffiti),
kradziez z wlamaniem (której sprawca dokonal lub usilowal dokonac) oraz rabunek mienia
w lokalu i transporcie,
katastrofa budowlana - ochrona ubezpieczeniowa objete sa szkody powstale w ubezpieczonym
mieniu wskutek niezamierzonego, gwaltownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego
czesci w rozumieniu prawa budowlanego. Wylaczenie odpowiedzialnosci za szkody nastepuje
w odniesieniu do obiektów:
- których wiek przekracza 50 lat,
- nie posiadajacych odbioru koncowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- tymczasowych badz dopuszczonych tymczasowo do uzytkowania,
Limit 1.000.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia.
akt y t er r or yzmu rozumiane jako bezposrednie lub posrednie dzialanie skierowane przeciwko
Zamawiajacemu z pobudek politycznych, ekonomicznych, religijnych lub socjalnych z
wylaczeniem szkód spowodowanych uwolnieniem lub wystawieniem na dzialanie substancji
toksycznych, chemicznych lub biologicznych. Do ryzyka terroryzmu wprowadza sie górna
granice odpowiedzialnosci (sublimit) do wysokosci 1.000.000,00 zl na jedno zdarzenie i na
wszystkie zdarzenia (laczny lim it wspólny z ubezp ieczeniem spr zet u elekt r onicznego),
st r aj k i, r ozr uchy, zam ieszk i spoleczne, lokaut y – limit 500.000 zl na jedno i wszystkie
zdarzenia ( laczny lim it wspólny z ubezp ieczeniem spr zet u elekt r onicznego),
skazenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w zwiazku ze zdarzeniami objetymi
ochrona ubezpieczeniowa,
akcja ratownicza prowadzona w zwiazku ze zdarzeniami objetymi ochrona ubezpieczeniowa.

b) Sposób szacowania sum ubezpieczenia:
budynki i budowle, maszyny, urzadzenia, wyposazenie, naklady inwestycyjne, srodki
transportowe, mienie obce powierzon e - wg wartosci ksiegowej brutto,
• srodki obrotowe - wg wartosci zakupu lub wytworzenia,
• mienie pracownicze - wg wartosci rzeczywistej,
• gotówka - wg wartosci nominalnej,
• bilety komunikacji miejskiej – wg cen nabycia.

•

c) Pr zedmiot ubezpieczenia or az sumy ubezp ieczenia. Syst em ubezpieczenia – na sumy
st ale, sr odki obr ot owe na sumy zm ienne.
L .p.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Pr zedmiot ubezp ieczenia
Budynki, budowle nalezace do Urzedu Miasta Gdyni
(wraz z instalacjami zewnetrznymi i wewnetrznymi)
Naklady inwestycyjne (rozbudowa i modernizacja
magazynu, dyspozytorni, przylacza energetycznego
pod stacje CNG oraz adaptacja pomieszczenia na kase)
Maszyny, urzadzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
maszyny, urzadzenia i aparaty specjalistyczne;
urzadzenia techniczne – bez sprzetu elektronicznego
Stacja transformatorowa z przylaczem
elektroenergetycznym SN i siecia elektroenergetyczna
nn
Srodki obrotowe (zapasy magazynowe – materialy i
artykuly techniczne, czesci zamienne)
Narzedzia, przyrzady, wyposazenie (jako srodek
trwaly)
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16.809.809,78

256.499,55

467.22 5,84

309.900,00

563.851,45
1.631.26 9,12
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7.

Wyposazenie (przedmioty nietrwale w uzytkowaniu)

8.

Srodki transportowe (w miejscu postoju) w tym:
- autobusy komunikacji miejskiej 34.961.316,01
- pozostale srodki transportu 139.493,74

SUM Y UBEZPI ECZENI A ZOST ANA
UM OW Y UBEZPI ECZENI A.

315.064,83
35.100.809,75

Z AK T U AL I ZO W ANE NA

D ZI EN Z A W ARCI A

Zakres ubezpieczenia dla poz. 8 w powyzszej tabeli obejmuje: ogien, uderzenie pioruna, wybuch,
upadek statku powietrznego, jego czesci lub przewozonego ladunku, huragan, grad oraz szkody w
wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku z powyzszymi zdarzeniami.
Ubezp ieczenie obej muj e budynk i i budowle (w t ym m.in. ogr odzenie, wiat y, kont ener y biur owe
(m.in. ar chiwum, magazyn), chodnik i, t er eny zielone wr az ze stalym i element ami – st olar ka
ok ienna i dr zw iowa, zabudowy, okladziny podlóg i scian it p. or az wszelk im i inst alacj ami i
sieciam i wewnet r znym i i zewnet r znym i ( m.in. sanit ar na, elekt r yczna, gazowa, went ylacyj na,
int er netowa, alar mowa), ur zadzeniam i t echnicznym i znaj du j acymi sie w sr odku i/lub na
zewnat r z budynku/budowli, st anowiacymi sk ladowe czesci budynków/budowli a t akze
poniesionym i koszt am i r emontowymi (biezacym i, adapt acyj nym i).
Zakr es ubezpieczenia obej muj e r ówniez szkody w zamont owanych na dachu lub elewacj i
k limat yzat or ach, panelach f ot owolt aicznych, syst emach monit or ingu, tablicach elekt r oniczno inf or macyj nych.
d) Przedmiot ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia. System ubezpieczenia – na pierwsze
ryzyko.
L p.

Pr zedmiot ubezp ieczenia

Suma Ubezp ieczenia (w zl)

1.

Wartosci pieniezne w kasie ogniotrwalej:
- gotówka 80.000,00
- bilety jednorazowe 510.000,00

590.000,00

2.

Mienie pracownicze (600 zl/pracownika)

54.000,00

e) Limity odpowiedzialnosci dla szkód powstalych w wyniku kradziezy z wlamaniem, rabunku
i dewastacji. System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko.
L p.

1.
2.
3.

4.

5.

Pr zedmiot ubezp ieczenia

Maszyny, urzadzenia, wyposazenie
Srodki obrotowe (zapasy magazynowe – materialy i
artykuly techniczne, czesci zamienne)
Wartosci pieniezne od kradziezy z wlamaniem:
- gotówka 80.000,00
- bilety jednorazowe 510.000,00
Wartosci pieniezne od rabunku w transporcie:
- gotówka 80.000,00 (okolo 60 transportów rocznie)
- bilety jednorazowe 510.000,00 (okolo 20 transportów
rocznie)
Wartosci pieniezne od rabunku w lokalu:
- gotówka 80.000,00
- bilety jednorazowe 510.000,00
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30.000,00
30.000,00
590.000,00

590.000,00

590.000,00
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6.
7.
f)

Dewastacja (budynki, budowle, srodki obrotowe,
maszyny, urzadzenia, wyposazenie)
Dewastacja w srodkach transportowych w miejscu
postoju (autobusy wraz z ich wyposazeniem)

30.000,00
30.000,00

Dewastacja w srodkach transportowych w miejscu postoju obejmuje wszystkie autobusy wraz
z ich wyposazeniem, które jest wlasnoscia badz jest w posiadaniu Zamawiajacego m.in.
siedzenia, szyby, kasowniki, kamery itp.

g) Sumy ubezpieczenia nie ulegaja obnizeniu o kwoty wyplaconych odszkodowan – powyzsze
nie dotyczy limitów odpowiedzialnosci oraz mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze
ryzyko.
h) Umowa ubezpieczenia obejmuje wszystkie lokalizacje (miejsca ubezpieczenia) zgloszone
przez Zamawiajacego bez koniecznosci deklarowania sum i przedmiotów ubezpieczenia
oddzielnie na kazda lokalizacje.
i)

Ochrona ubezpieczeniowa
lokalizacjami.

j)

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstale wskutek nieumyslnego niezabezpieczenia lub
niewlasciwego zabezpieczenia otworów okiennych, drzwiowych lub dachowych oraz szkody
spowodowane nieszczelnoscia dachów, zlaczy zewnetrznych budynków, stolarki okiennej,
rynien. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane przez deszcz, snieg itp. Limit –
200.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia – wspólny z ubezpieczeniem sprzetu
elektronicznego.

objete

jest równiez mienie

podczas

transportu

miedzy

k) Ochrona ubezpieczeniowa objete jest równiez mienie w trakcie wykonywania prac
remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy z wylaczeniem prac naruszajacych konstrukcje
nosna budynku/budowli i konstrukcji dachu. Ochrona objete sa:
- szkody w mieniu bedacym przedmiotem w/w prac z limitem 500.000 zl na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- szkody w pozostalym mieniu bedacym przedmiotem ubezpieczenia do pelnej sumy
ubezpieczenia.
l)

Ochrona ubezpieczeniowa objete jest równiez mienie zgloszone do ubezpieczenia nalezace
do osób trzecich, które jest uzytkowane na podstawie umowy najmu, uzyczenia, dzierzawy,
leasingu lub innej formy korzystania z cudzej rzeczy.

m) Ochrona ubezpieczeniowa objete sa maszyny i urzadzenia od uszkodzen i awarii (maszyny i
urzadzenia sluzace do pracy serwisu m.in. wiertarki kolumnowe, podnosniki kanalowe,
podnosnik kolumnowy; urzadzenia stacji diagnostycznej, myjnia autobusowa). Limit
odpowiedzialnosci 100.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia. Jezeli OWU Wykonawcy nie
wylacza tego ryzyka lub wprowadza wyzszy limit zastosowanie ma zapis w OWU

Wykonawcy.
n) Ochrona ubezpieczeniowa objete sa maszyny i urzadzenia od szkód elektrycznych. Limit
odpowiedzialnosci 100.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia. Jezeli OWU Wykonawcy nie
wylacza tego ryzyka lub wprowadza wyzszy limit zastosowanie ma zapis w OWU

Wykonawcy.
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o) Zakres ubezpieczenia obejmuje koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczen
(w tym scian, stropów, futryn, framug, zamków itp.) wraz z kosztami wymiany oraz
przeprogramowania zamków i innych systemów zabezpieczen. Limit 10.000 zl na jedno i
wszystkie zdarzenia.
p) Zakres ubezpieczenia obejmuje kradziez zwykla – bez pokonania zabezpieczen oraz mienia
niezabezpieczonego – limit 10.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia. Limit wspólny z
ubezpieczeniem sprzetu elektronicznego. Na Zamawiajacym spoczywa obowiazek zgloszenia
zdarzenia na Policje bezzwlocznie po stwierdzeniu wystapienia szkody spowodowanej
kradzieza.
q) Zakres ubezpieczenia obejmuje ochrone w zakresie od wszystkich ryzyk urzadzen
zewnetrznych (m.in. kamer) zainstalowanych na budynkach lub budowlach, slupach
oswietleniowych oraz slupach -masztach stanowiacych wlasnosc lub uzytkowanych przez
Zamawiajacego. Limit dla ryzyka kradziezy i dewastacji 10.000 zl na jedno i wszystkie
zdarzenia.
r ) Zakres ubezpieczenia obejmuje stluczenie, rozbicie, porysowanie lub pekniecie stalego
oszklenia zewnetrznego i wewnetrznego budynków, lokali i pomieszczen uzytkowych, w tym
takze szyby ruchomych elementów (np. drzwi), szyba kuloodporna w kasie, oszklenia gablot
reklamowych, elementy szklane stanowiace czesc skladowa mebli, stolów, lad, lustra, oslony
kantorów, boksów, szyldy, kamienne okladziny scian, reklamy swietlne, tablice swietlne,
zegary elektroniczne itp. Odszkodowanie obejmuje takze koszty montazu, transportu oraz
koszty ustawienia rusztowan badz wynajmu specjalnego sprzetu (dzwig), jezeli sa
uzasadnione. Limit 10.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia.
s) Zakres ubezpieczenia obejmuje zniszczenie lub uszkodzenie mienia, które z uwagi na jego
wlasciwosci skladowane bylo bezposrednio na podlodze. Limit 150.000 zl na jedno
i wszystkie zdarzenia.
t)

Do umowy ubezpieczenia wprowadza sie nastepujace klauzule:
- „ klauzu le odszkodowawcza” w brzmieniu: kwota przyslugujacego odszkodowania
obliczona zostanie na podstawie wartosci, które posluzyly do ustalenia sum ubezpieczenia,
przy czym wyplacone odszkodowania nie beda pomniejszane ani o faktyczne (rzeczywiste,
techniczne itp) zuzycie ani jakakolwiek kwote zwiazana z odpisami amortyzacyjnymi, a górna
granice odpowiedzialnosci Wykonawcy w odniesieniu do szkody dotyczacej okreslonego
przedmiotu ubezpieczenia bedzie stanowila suma ubezpieczenia dla tego przedmiotu. Wyplata
odszkodowania dotyczaca budynków i budowli powinna obejmowac pod atek VAT;
„ klauzu le akcj i r at unkowej ” zgodnie z która Wykonawca wyplaci ponad sume
ubezpieczenia odszkodowanie w granicach do 20% (slownie: dwadziescia procent) sumy
ubezpieczenia (liczonej lacznie dla calego mienia) za szkody polegajace na zniszczeniu mienia
wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w zwiazku z zaistnialymi zdarzeniami losowymi
objetymi umowa ubezpieczenia;
- „ k lauzu le ubezp ieczenia koszt ów dodat kowych” zgodnie z która Wykonawca wyplaci
ponad sume ubezpieczenia odszkodowanie z tytulu udokumentowanych i uzasadnionych
kosztów dodatkowych (nawet w przypadku, gdyby okazaly sie bezskuteczne, jesli byly
zasadne) dotyczacych:
• zabezpieczenia przed szkoda ubezpieczonego mienia w razie jego bezposredniego
zagrozenia powstaniem szkody, akcji ratowniczej (gaszenie, rozbiórka itp.) majacej na
celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiekszenia, powolania
rzeczoznawcy. Limit odpowiedzialnosci – 500.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,
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•

usuniecia pozostalosci po szkodzie (lacznie z kosztami rozbiórki i demontazu czesci
niezdatnych do uzytku, utylizacji, umocnienia, wywiezienia pozostalosci) zwiazanej z
zaistnialymi zdarzeniami losowymi objetymi umowa ubezpieczenia. W ramach
niniejszej klauzuli pokryte zostana równiez koszty demontazu i ponownego montazu
czesci nieuszkodzonych, pod warunkiem, ze czynnosci te beda niezbedne w celu
przeprowadzenia naprawy mienia dotknietego szkoda. Limit odpowiedzialnosci dla
klauzuli – 10% (slownie: dziesiec procent) sumy ubezpieczenia (liczonej lacznie dla
calego mienia);
- „ klau zu le spor ów” – zgodnie z która wszelkie spory wynikajace z zawartych umów
ubezpieczenia rozpatrywac beda sady wlasciwe dla siedziby Zamawiajacego ;
- „ klauzu le r epr ezent ant ów” , zgodnie z która Wykonawca odpowiada za szkody
wyrzadzone umyslnie lub wskutek razacego niedbalstwa Zamawiajacego oraz osób, za które
ponosi odpowiedzialnosc z wyjatkiem szkód wyrzadzonych umyslnie przez Zarzad i
prokurentów;
- „ klauzu le automat ycznego pokr ycia” zapewniajaca ubezpieczenie nowo nabytego mienia
od momentu przyjecia na stan (decyduje o tym kolejno data wystawienia faktury zakupu
a w razie jej braku data podpisania protokolu zdawczo -odbiorczego, ewentualnie data
protokolu przyjecia srodka trwalego), a takze ubezpieczenie wzrostu wartosci wczesniej
ubezpieczonego mienia na skutek wykonanej inwestycji. Zglaszanie nowo zakupionego
mienia oraz zmiany wartosci mienia wczesniej ubezpieczonego nastepuje raz na kwartal
ubezpieczeniowy, nie pózniej jednak niz 20 (slownie: dwadziescia) dni po zakonczeniu
kwartalu ubezpieczeniowego, którego dotyczy. Wysokosc naleznej skladki liczona bedzie
proporcjonalnie do liczby dni od srodka kwartalu ubezpieczeniowego, którego dotyczy, do
konca okresu ubezpieczenia. Oplata skladki za nowo ubezpieczone mienie nastapi w ciagu 14
(slownie: czternastu) dni od daty poinformowania Zamawiajacego o wysokosci naliczonej
skladki. Limit odpowiedzialnosci dla klauzuli 20% (slownie: dwadziescia procent) lacznej
sumy ubezpieczenia.
W sytuacji, gdy wartosc mienia ulegnie zmniejszeniu (sprzedaz, likwidacja, obnizenie
wartosci srodka trwalego) Zamawiajacy zglosi zmiany a Wykonawca rozliczy skladke
zgodnie z w/w zasadami;
- „ klauzu le aut omat ycznej ochr ony dla nowych lokalizacj i” zapewniajaca ochrone mienia,
stanowiacego przedmiot ubezpieczenia, znajdujacego sie we wszystkich nowoprzybylych
lokalizacjach na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna sie od dnia przyjecia
do uzytkowania przedmiotu ubezpieczenia w nowo przybylej lokalizacji. Zglaszanie nowej
lokalizacji nastepuje raz na kwartal ubezpieczeniowy, nie pózniej jednak niz 20 (slownie:
dwadziescia) dni po zakonczeniu kwartalu ubezpieczeniowego, którego dotyczy;
- „ k lauzu le dodat kowych koszt ów dzialalnosci” , zgodnie z która Wykonawca pokryje
udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku ze szkoda w
ubezpieczonym mieniu. Koszty dotycza m.in.
- pracy w godzinach nadliczbowych
- zatrudnienia dodatkowego personelu,
- wynajecia sprzetu
- wynajecia pomieszczen
- przeprowadzki
- adaptacji zniszczonych pomieszczen
- odtworzenia dokumentacji
- odtworzenia archiwów
Limit odpowiedzialnosci – 200.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Okres odszkodowawczy – 3 miesiace;
- „ klauzu le 72 godzin” , zgodnie z która wszystkie szkody powstale w czasie nastepujacych
po sobie 72 godzin na skutek jednego zdarzenia losowego traktowane sa jako pojedyncza
szkoda w stosunku do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej, okreslonej w umowie
ubezpieczenia;
- „ klauzu le pr ewencyj na” , zgodnie z która wprowadza sie dodatkowa kwote w wysokosci
50.000 zl w odniesieniu do niewystarczajacych limitów;
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- „ klauzu le dat y sk ladk i” uznajacej, ze dniem zaplaty skladki (raty skladki) jest dzien
zlozenia dyspozycji przelewu kwoty naleznej z tytulu oplaty skladki (raty skladki), o ile stan
srodków na koncie Zamawiajacego pozwalal w tym dniu na pokrycie zlozonej dyspozycji;
- „ k lauzu le p lat nosci sk ladk i” , zgodnie z która brak oplaty skladki ubezpieczeniowej lub
którejkolwiek z rat skladki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje
automatycznego wygasniecia umowy ubezpieczenia. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia
przez Wykonawce jest mozliwe pod warunkiem nieoplacenia skladki lub raty skladki
po uprzednim wezwaniu Zamawiajacego do jej zaplaty z podaniem nowego terminu;
- „ klau zu le zglaszan ia szkód” , zgodnie, z która Zamawiajacy zobowiazany jest
niezwlocznie, nie pózniej niz w ciagu 7 dni roboczych od chwili uzyskania wiadomosci o
zdarzeniu losowym powiadomic Wykonawce o jego wystapieniu. Nie zawiadomienie
Wykonawcy o szkodzie w ustalonym terminie bedzie mialo skutki zgodne z OWU tylko i
wylacznie wtedy, kiedy zawiadomienie Wykonawcy po terminie bedzie mialo wplyw na
ustalenie odpowiedzialnosci Wykonawcy, okolicznosci i rozmiarów szkody;
- „ k lauzu le r at alna” - w przypadku rozlozenia platnosci na raty, z chwila uznania przez
Wykonawce roszczenia z tytulu szkody objetej ubezpieczeniem, Zamawiajacy nie moze
zostac zobowiazany do uregulowania pozostalej do zaplacenia czesci skladki. Jednoczesnie
z wyplaconego odszkodowania nie zostanie potracona kwota odpowiadajaca wysokosci
nieoplaconych rat skladki;
- „ klauzu le pr zepiecia” , zgodnie z która ochrona ubezpieczeniowa rozszerzona zostaje
o szkody powstale wskutek bezposredniego i posredniego dzialania w yladowania
atmosferycznego (bez limitu do wysokosci sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie
zdarzenia) oraz szkody wynikle z niewlasciwych parametrów pradu elektrycznego (np.
zmiany napiecia, natezenia, czestotliwosci, szkody powstale z przyczyn lezacych p o stronie
zakladu energetycznego – przerwy w dostawie pradu, niewlasciwe parametry pradu) z limitem
300 000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia. Klauzula dotyczy takze szkód w instalacji
elektrycznej w budynku lub budowli;
- „ k lauzu le szyb k iej likw idacj i szkód” zgodnie z która Wykonawca dopuszcza mozliwosc
bezzwlocznego dokonania napraw, tj. bezposrednio po szkodzie przez odpowiednio
przeszkolone ekipy naprawcze Zamawiajacego, badz przez wyspecjalizowane firmy
zewnetrzne dzialajace na jego zlecenie, w przypadku wystapienia szkód, które wymagaja
natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciaglosci swiadczenia uslug. Zamawiajacy
zobowiazany jest w takim przypadku do sporzadzenia i przedlozenia Wykonawcy
dokumentacji zdjeciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Wykonawcy
elementów uszkodzonych podlegajacych wymianie;
- „ klauzu le dr obnych szkód” – zgodnie z która Wykonawca umozliwia, w przypadku szkód
o wartosci nie przekraczajacej 10.000 zl, samodzielna likwidacje szkód. Zamawiajacy
zobowiazany jest w takim przypadku do sporzadzenia i przedlozenia Wykonawcy
dokumentacji zdjeciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Wykonawcy
elementów uszkodzonych podlegajacych wymianie;
- „ klau zu le poszuk iwan ia pr zyczyny szkody” – zgodnie z która Wykonawca pokryje koszty
poszukiwania przyczyny szkody, za która Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytulu
ubezpieczenia mienia, w tym koszty poszukiwania przyczyny wycieku z instalacji wodnokanalizacyjnej. Limit odpowiedzialnosci 100.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia.
u) Zasada proporcji przy wyplacie odszkodowania moze miec zastosowanie jedynie w sytuacji,
gdy wartosc zgloszonego do ubezpieczenia mienia oraz mienia objetego ochrona
ubezpieczeniowa wynikajaca z klauzuli automatycznego pokrycia - jest przynajmniej o 20%
(slownie: dwadziescia procent) nizsza niz wartosc faktyczna w dniu szkody.

v) W przypadku, gdy wysokosc szkody nie przekracza 20% (slownie: dwadziescia procent) sumy
ubezpieczenia poszczególnej grupy mienia nie bedzie miala zastosowania zasada
proporcjonalnego zmniejszenia wyplaty odszkodowania, jezeli suma ubezpieczenia wskazana
w umowie lub wynikajaca z klauzuli automatycznego pokrycia jest nizsza niz wartosc mienia
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w dniu szkody.
w) Na Wykonawce nie przechodza roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez
Zamawiajacego na podstawie umowy o prace lub umów innych niz umowa o prace, a takze
przeciwko osobom fizycznym prowadzacym dzialalnosc gospodarcza wylacznie na rzecz
Zamawiajacego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprawca wyrzadzil szkode um yslnie.
x) Wykonawca nie ograniczy odszkodowania ani nie uchyli sie od odpowiedzialnosci
w przypadku, gdy Zamawiajacy zrezygnuje z zakupu, naprawy lub odbudowy zniszczonego
lub uszkodzonego mienia. Odszkodowanie zostanie wyplacone w takiej wysokosci jaka
odpowiada zakupowi, naprawie lub odbudowie mienia (zgodnie z warunkami umowy
ubezpieczenia).
y) Wykonawca uznaje stan zabezpieczen p.poz., przepieciowych i przeciwkradziezowych
za wystarczajace.
z) Wykonawca odstapi od wymogu dostarczania szczególowego wykazu ubezpieczonego
mienia, z zastrzezeniem jednak, iz jezeli w trakcie likwidacji szkody okaze sie, ze w danej
placówce znajduje sie sprzet nie ujety w wartosciowym wykazie przedstawionym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacji aktualizacyjnej
dostarczanej co kwartal ubezpieczeniowy – przy wyplacie odszkodowania zostanie
zastosowana zasada proporcji – na zasadach okreslonych powyzej.
aa) W umowie ubezpieczenia obowiazywac beda:
- franszyza integralna – bez zastosowania
- franszyza redukcyjna – bez zastosowania
- udzial wlasny – bez zastosowania

2. Ubezp ieczenie spr zet u elekt r onicznego.
a) Zakr es ubezp ieczenia: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie nagle, niespodziewane,
nieprzewidziane i niezalezne od woli Zamawiajacego zniszczenie, uszkodzenie lub utrate
przedmiotu ubezpieczenia (lacznie z kradzieza dokonana lub usilowana).
b) Rodzaj war tosci – wartosc odtworzeniowa nowa.
c) Syst em ubezp ieczenia – sumy stale
Pr zedmiot ubezpieczenia or az sumy ubezp ieczenia (wr az z zainst alowanymi syst emami
oper acyj nym i):
L .p.

1.
2.

3.

Pr zedmiot ubezp ieczenia

Suma Ubezp ieczenia (w zl)

338.729,33

Sprzet elektroniczny stacjonarny
Sprzet elektroniczny stacjonarny – system telewizji
przemyslowej i alarm
Sprzet elektroniczny przenosny (np. laptopy, tablety,
notebooki, projektory przenosne, kamery, aparaty
cyfrowe, telefony komórkowe, system monitoringu w
autobusach, sondy paliwowe i GPS itp.)

Ochrona ubezpieczeniowa obej muj e spr zet elekt r oniczn y bez wzgledu na wiek.
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SUM Y UBEZPI ECZENI A ZOST ANA
UM OW Y UBEZPI ECZENI A.

Z AK T U AL I ZO W ANE NA

D ZI EN Z A W ARCI A

d) Syst em ubezp ieczenia – na pier wsze r yzyko.

Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia oraz rodzaj wartosci
L .P.

Pr zedmiot ubezp ieczenia

Suma ubezp ieczenia

Rodzaj war tosci

(w zl)

1.

Odtwor zenie
licencjonowanego
oprogramowania

2.

Odtworzenie danych
i wymiennych nosników
danych

250.000,00

50.000,00

Poniesione koszty
zwiazane z wymiana,
zakupem zniszczonych,
uszkodzonych lub
utraconych nosników
danych, ponownym
wprowadzeniem danych
lub programów,
odtworzeniem danych.

e) Po wyplacie odszkodowania nie bedzie miala zastosowania redukcja sumy ubezpieczenia –
powyzsze nie dotyczy limitów odpowiedzialnosci oraz mienia ubezpieczonego w systemie na
pierwsze ryzyko.
f ) Umowa ubezpieczenia obejmuje wszystkie lokalizacje (miejsca ubezpieczenia) zgloszone
przez Zamawiajacego bez koniecznosci deklarowania sum i przedmiotów ubezpieczenia
oddzielnie na kazda lokalizacje.
g) Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w sprzecie stacjonarnym podczas przemieszczania na
terenie lokalizacji Zamawiajacego oraz pomiedzy lokalizacjami Zamawiajacego.
h) Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstale wskutek nieumyslnego niezabezpieczenia lub
niewlasciwego zabezpieczenia otworów okiennych, drzwiowych lub dachowych oraz szkody
spowodowane nieszczelnoscia dachów, zlaczy zewnetrznych budynków, stolarki okiennej,
rynien. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody spowodowane przez deszcz, snieg itp. Limit –
200.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia – wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystk ich
ryzyk.
i) Zakres ubezpieczenia obejmuje koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczen
(w tym scian, stropów, futryn, framug, zamków itp.) wraz z kosztami wymiany oraz
przeprogramowania zamków i innych systemów zabezpieczen z limitem 10.000,00 zl na jedno
i wszystkie zdarzenia.
j ) Zakres ubezpieczenia obejmuje kradziez zwykla - bez pokonania zabezpieczen oraz mienia
niezabezpieczonego - z limitem 10.000,00 zl na jedno i wszystkie zdarzenia. Limit wspólny z
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk. Na Zamawiajacym spoczywa obowiazek
zgloszenia zdarzenia na Policje bezzwlocznie po stwierdzeniu wystapienia szkody
spowodowanej kradzieza.
k) Zakres ubezpieczenia obejmuje równiez ochrone zewnetrznych urzadzen (np. kamery)
zainstalowanych na budynkach lub budowlach, slupach oswietleniowych lub slupachmasztach stanowiacych wlasnosc lub uzytkowanych przez Zamawiajacego. Limit dla ryzyka
kradziezy – 10.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia.
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l) Odszkodowanie obejmowac bedzie koszt licencji na oprogramowanie, w przypadku
zainstalowana na ubezpieczonym komputerze oprogramowania przypisanego do tego sprzetu.
m) Zakres ubezpieczenia obejmuje zniszczenie lub uszkodzenie mienia, które z uwagi na jego
wlasciwosci skladowane bylo bezposrednio na podlodze. Limit 50.000 zl na jedno i wszystkie
zdarzenia.
n) Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody spowodowane przez akty terroryzmu
rozumiane jako bezposrednie lub posrednie dzialanie skierowane przeciwko Zamawiajacemu
z pobudek politycznych, ekonomicznych, religijnych lub socjalnych z wylaczeniem szkód
spowodowanych uwolnieniem lub wystawieniem na dzialanie substancji toksycznych,
chemicznych lub biologicznych, jak równiez wszelkie szkody spowodowane atakiem
elektronicznym, wlaczajac w to wlamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek
formy wirusa komputerowego oraz szkody w wyniku strajków, rozruchów, zamieszek. Limit
odpowiedzialnosci wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk.
o) Do umowy ubezpieczenia wprowadza sie „klauzule odszkodowawcza”, „klauzule akcji
ratunkowej”, „klauzule ubezpieczenia kosztów dodatkowych”, „klauzule sporów”, „klauzule
reprezentantów”, „klauzule automatycznego pokrycia”, „klauzule automatycznej ochrony dla
nowych lokalizacji”, „klauzule dodatkowych kosztów dzialalnosci”, „klauzule 72 godzin”,
„klauzule prewencyjna”, „klauzule daty skladki”, „klauzule platnosci skladki” „klauzule
zglaszania szkód”, „klauzule ratalna”, „klauzule przepiecia”, „klauzule szybkiej likwidacji
szkód”, „klauzule drobnych szkód” - w brzmieniu jak w ubezpieczeniu mienia od wszystkich
ryzyk.
p) Ochrona ubezpieczeniowa objete jest równiez mienie w trakcie wykonywania prac
remontowych, adaptacyjnych i rozbudowy z wylaczeniem prac naruszajacych konstrukcje
nosna budynku/budowli i konstrukcji dachu - limit odpowiedzialnosci 100.000,00 zl na jedno i
wszystkie zdarzenia.
q) Zakres terytorialny ubezpieczenia w przypadku sprzetu elektronicznego przenosnego zostaje

rozszerzony na teren Europy.
r ) Ochrona ubezpieczeniowa objete jest mienie podczas magazynowania lub chw ilowej przerwy
w eksploatacji. Zakres ochrony zostaje rozszerzony o odpowiedzialnosc za szkody materialne
powstale w sprzecie elektronicznym lub jego czesciach od daty dostawy do planowanej daty
wlaczenia do eksploatacji pod warunkiem magazynowania sprzetu elektronicznego lub jego
czesci w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych. Termin
magazynowania nie przekracza 6 (slownie: szesc) miesiecy od daty dostawy.
s) Zasada proporcji przy wyplacie odszkodowania moze miec zastosowanie jedynie w sytuacji,
gdy wartosc zgloszonego do ubezpieczenia mienia oraz mienia objetego ochrona
ubezpieczeniowa wynikajaca z klauzuli automatycznego pokrycia - jest przynajmniej o 20%
nizsza niz wartosc faktyczna w dniu szkody.
t ) W przypadku, gdy wysokosc szkody nie przekracza 20% (slownie: dwadziescia procent) sumy
ubezpieczenia poszczególnej grupy mienia nie bedzie miala zastosowania zasada
proporcjonalnego zmniejszenia wyplaty odszkodowania, jezeli suma ubezpieczenia wskazana
w umowie lub wynikajaca z klauzuli automatycznego pokrycia jest nizsza niz wartosc mienia
w dniu szkody.
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u) Na Wykonawce nie przechodza roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez
Zamawiajacego na podstawie umowy o prace lub umów innych niz umowa o prace, a takze
przeciwko osobom fizycznym prowadzacym dzialalnosc gospodarcza wylacznie na rzecz
Zamawiajacego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprawca wyrzadzil szkode umyslnie.

v) Wykonawca nie ograniczy odszkodowania ani nie uchyli sie od odpowiedzialnosci
w przypadku, gdy Zamawiajacy zrezygnuje z zakupu, naprawy lub odbudowy zniszczonego
lub uszkodzonego mienia. Odszkodowanie zostanie wyplacone w takiej wysokosci jaka
odpowiada zakupowi, naprawie lub odbudowie mienia (zgodnie z warunkami umowy
ubezpieczenia).
w) Wykonawca
uznaje
istniejace
zabezpieczenia
i przeciwkradziezowe za wystarczajace.

p.poz.,

przeciwprzepieciowe

x) W ubezpieczeniu elektroniki beda mialy zastosowanie:
- f r anszyza r edukcyj na – bez zastosowania,
- udzial w lasny – bez zastosowania,
- f r anszyza int egralna – bez zastosowania.
y) Wykonawca odstapi od wymogu dostarczania szczególowego wykazu ubezpieczonego sprzetu
elektronicznego, z zastrzezeniem jednak, iz jezeli w trakcie likwidacji szkody okaze sie,
ze w danej placówce znajduje sie sprzet nie ujety w wartosciowym wykazie przedstawionym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacji aktualizacyjnej
dostarczanej co kwartal ubezpieczeniowy – przy wyplacie odszkodowania zostanie
zastosowana zasada proporcji – na zasadach okreslonych powyzej.

3. Ubezp ieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
a) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnosc za szkody na osobie i/lub w mieniu
wyrzadzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, gdzie przez osobe trzecia rozumie sie
osobe pozostajaca poza stosunkiem ubezpieczeniowym.
b) Za wypadek ubezpieczeniowy uwaza sie smierc, uszkodzenie ciala, doznanie rozstroju
zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy w czasie trwania odpowiedzialnosci.
c) Ubezpieczenie zostaje zawarte na zasadzie do wyczerpania sumy gwarancyjnej, z mozl iwoscia
doubezpieczenia (za zgoda Wykonawcy) w okresie trwania umowy, przy zastosowaniu
zasady naliczania skladki pro rata temporis.
d) Wykonawca zobowiazany jest do oceny sytuacji prawnej i faktycznej, podjecia decyzji
o uznaniu roszczenia i wyplacie odszkodowania badz prowadzenia obrony Zamawiajacego

przed nieuzasadnionymi roszczeniami.
e) Zakres terytorialny – RP; rozszerzony na teren Europy w odniesieniu do szkód powstalych
podczas sluzbowych wyjazdów pracowników Zamawiajacego
f ) Suma Gwar ancyj na 1.500.000,00 zl na j edno i wszyst k ie zdar zenia w r ocznym okr esie
ubezpieczenia
g) Zakr es ubezp ieczenia: szkody wyrzadzone w zwiazku z prowadzeniem dzialalnosci
statutowej (umowa spólki) oraz posiadaniem, uzytkowaniem oraz administrowaniem
mieniem, które jest wykorzystywane w tej dzialalnosci a takze prowadzeniem stacji
diagnostycznej oraz obsluga handlowa i eksploatacyjna stacji CNG z uwzglednieniem OC za
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produkt. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnosc cywilna deliktowa oraz
kontraktowa. Zakres obejmuje równiez odpowiedzialnosc za:
- szkody
wyrzadzone
w
zwiazku
dzialaniem,
awaria,
eksploatacja
lub
zniszczeniem/uszkodzeniem urzadzen wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
szkody powstale w wyniku dzialania pradu, przeniesienia ognia oraz powstale w zwiazku z
nieszczelnoscia dachów i stolarki okiennej w budynkach, w których prowadzona jest
dzialalnosc Zamawiajacego bez podlimitu do wysokosci sumy gwarancyjnej na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- szkody wyrzadzone przez pracowników Zamawiajacego (zatrudnionych na podstawie
umowy o prace lub umów innych niz umowa o prace) a takze przez osoby nie bedace
pracownikami Zamawiajacego, za które Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc w ramach
stosunku prawnego laczacego strony bez podlimitu do wysokosci sumy gwarancyjnej
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- szkody wyrzadzone osobom bliskim pracowników Zamawiajacego (zatrudnionych na
podstawie umowy o prace lub umów innych niz umowa o prace) a takze osób nie bedacych
pracownikami Zamawiajacego, za które Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc w ramach
stosunku prawnego laczacego strony bez podlimitu do wysokosci sumy gwarancyjnej na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone pracownikom Zamawiajacego powstale w
nastepstwie wypadków przy pracy niezaleznie od podstawy zatrudnienia. Podlimit
200.000,00 zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- szkody spowodowane przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowiazkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Podlimit 200.000 zl na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w wyniku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowiazania w tym szkody powstale po przekazaniu przedmiotu obróbki,
naprawy, czyszczenia, konserwacji lub innych uslug o podobnym charakterze wraz ze
szkodami powstalymi w zwiazku z prowadzeniem stacji diagnostycznej bez podlimitu
do wysokosci sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- szkody w nieruchomosciach uzytkowanych przez Zamawiajacego na podstawie umowy
najmu, dzierzawy, uzytkowania lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. –
równiez w zwiazku z wykonywaniem prac remontowo -adaptacyjnych. Podlimit 500.000,00
zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- szkody w ruchomosciach uzytkowanych przez Zamawiajacego na podstawie umowy
najmu, dzierzawy lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy – równiez w
zwiazku z wykonywaniem prac remontowo-adaptacyjnych. Wlaczone sa szkody
polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy stanowiacych wyposazenie pojazdów (z
wylaczeniem rzeczy pozostawionych w tych pojazdach). Podlimit 200.000,00 zl na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- szkody wyrzadzone w srodowisku naturalnym w wyniku jego zanieczyszczenia
(uwolnienie substancji niebezpiecznych do powietrza, wody, gruntu) a takze koszty
poniesione przez osoby trzecie w celu usuniecia i oczyszczenia z powietrza, wody lub
gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji – równiez szkody wyrzadzone przez
pojazdy mechaniczne. Podlimit 500.000,00 zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia;
- szkody rzeczowe polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia ruchomego podczas
obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych uslug o podobnym charakterze wykonywanych
przez Zamawiajacego w ramach jego dzialalnosci. Wlaczone zostaja szkody polegajace na
zniszczeniu lub uszkodzenia pojazdów podczas jazd próbnych bez limitu kilometrów od
miejsca wykonywania uslugi. Podlimit 200.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia;
- szkody rzeczowe wyrzadzone w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym przez Zamawiajacego w ramach prowadzonej przez niego dzialalnosci. Zakres
obejmuje szkody wyrzadzone w pojazdach oraz ich wyposazeniu i mieniu pozostawionym
w tych pojazdach, które zostaly powierzone Zamawiajacemu w celu naprawy, przegladu,
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-

-

czyszczenia, konserwacji lub innych uslug o podobnym charakterze. Podlimit 200.000 zl
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone przez podwykonawców (bez wzgledu na forme
prawna pisemnie zawartej umowy), którym Zamawiajacy zlecil dokonanie czynnosci lub
wykonanie uslugi w okresie trwania umowy ubezpieczenia bez prawa do regresu do
sprawcy. Podlimit 200.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
szkody wyrzadzone podwykonawcom Zamawiajacego bez podlimitu do wysokosci sumy
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
szkody w mieniu nalezacym do pracowników lub osób, za które Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnosc, w tym równiez w pojazdach mechanicznych z wylaczeniem kradziezy
pojazdu. Podlimit 300.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
szkody z tytulu organizowania imprez, w zakresie nie podlegajacym obowiazkowemu
ubezpieczeniu. Ochrona nie dotyczy imprez zwiazanych z ruchem pojazdów
mechanicznych (np. rajdów, wyscigów itp.). Podlimit 100.000 zl na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
czyst e st r at y f inansowe – szkody nie wynikajace ze szkód na mieniu ani na osobie.
Podlimit 100.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

h) Do umowy ubezpieczenia wprowadza sie:
- „ k lauzu le dat y skladk i” , „ k lauzu le r epr ezent ant ów” , „ klauzu le zglaszania szkód” ,
„ k lauzu le r at alna” , „ k lauzu le plat nosci sk ladk i” - w brzmieniu jak w ubezpieczeniu

mienia od wszystkich ryzyk.
i) Na Wykonawce nie przechodza roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez
Zamawiajacego na podstawie umowy o prace lub umów innych niz umowa o prace, a takze
przeciwko osobom fizycznym prowadzacym dzialalnosc gospodarcza wylacznie na rzecz
Zamawiajacego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprawca wyrzadzil szkode umyslnie.
j ) Wykonawca pokryje w ramach sumy gwarancyjnej:
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powolanych w uzgodnieniu z Wykonawca w celu
ustalenia okolicznosci, przyczyny lub rozmiaru szkody,
- koszty obrony sadowej w sporze prowadzonym za jego zgoda (równiez w przypadku
wdrozenia postepowania karnego);
- koszty dzialan podjetych przez Zamawiajacego po wystapieniu wypadku
ubezpieczeniowego w celu zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nawet
w przypadku, gdyby okazaly sie bezskuteczne (jesli byly zasadne)
k) W umowie ubezpieczenia obowiazywac beda:
- franszyza integralna - bez zastosowania
- franszyza redukcyjna – bez zastosowania
- udzial wlasny – bez zastosowania

4. Ubezp ieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pr acowników Zamawiaj acego upowazn ionych
do prowadzenia slu zbowych poj azdów mechanicznych
a) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnosc pracownika-kierowcy (w tym równiez
pracownika zaplecza technicznego) za szkody wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego lub
mieniu powierzonym Zamawiajacemu, na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazków sluzbowych. Zakres ochrony dla pracownika zaplecza technicznego obejmuje
równiez szkody polegajace na uszkodzeniu mienia pracodawcy (mienia Zamawiajacego lub
mienia powierzonego Zamawiajacemu) w trakcie dokonywania napraw autobusów w
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warsztacie – z wylaczeniem zle wykonanych napraw i ich skutków oraz z wylaczeniem
kradziezy.
b) Liczba pracowników-kierowców, jaka byla objeta ubezpieczeniem OC w okresie ostatnich 5

lat:
2016 rok:
- Suma Gwarancyjna 6.000,00
- Suma Gwarancyjna 3.000,00
2017 rok:
- Suma Gwarancyjna 6.000,00
- Suma Gwarancyjna 3.000,00
2018 rok:
- Suma Gwarancyjna 9.000,00
- Suma Gwarancyjna 6.000,00
- Suma Gwarancyjna 3.000,00
2019 rok:
- Suma Gwarancyjna 9.000,00
- Suma Gwarancyjna 6.000,00
- Suma Gwarancyjna 3.000,00
2020 rok:
- Suma Gwarancyjna 9.000,00

zl - 237 osób
zl - 20 osób
zl - 247 osób
zl - 24 osoby
zl – 88 osób
zl – 125 osób
zl – 48 osób
zl – 109 osób
zl – 119 osób
zl – 43 osoby

zl – 151 osób
- Suma Gwarancyjna 6.000,00 zl – 94 osób
- Suma Gwarancyjna 3.000,00 zl – 38 osoby
2021 rok:
- Suma Gwarancyjna 9.000,00 zl – 172 osób
- Suma Gwarancyjna 6.000,00 zl – 86 osób
- Suma Gwarancyjna 3.000,00 zl – 38 osoby
c) Suma gwarancyjna na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
- 9.000,00 zl (orientacyjna liczba pracowników -kierowców – 172 osób)
- 6.000,00 zl (orientacyjna liczba pracowników -kierowców – 86 osoby)
- 3.000,00 zl (orientacyjna liczba pracowników -kierowców – 38 osób)
Wykonawca dopuszcza mozliwosc przystapienia do ubezpieczenia mniejszej liczby
pracowników-kierowców niz w/w liczba wszystkich zatrudnionych.
d) Pracownicy-kierowcy zatrudnieni na pelny etat moga wylacznie przystapic do ubezpieczenia z
Suma Gwarancyjna na poziomie 6.000 zl lub 9.000 zl. Pracownicy-kierowcy zatrudnieni na
niepelny etat moga przystapic do ubezpieczenia z Suma Gwarancyjna na poziomie 3.000 zl,
6.000 zl lub 9.000 zl. Pracownicy zaplecza technicznego moga przystapic do ubezpieczenia z
Suma Gwarancyjna na poziomie 3.000 zl, 6.000 zl lub 9.000 zl.
e) Wykonawca dopuszcza mozliwosc zmiany (podwyzszenia) wysokosci Sumy Gwarancyjnej w
trakcie trwania okresu ubezpieczenia pod warunkiem braku szkód z aktualnego ubezpieczenia.
Zmiana wysokosci Sumy Gwarancyjnej nastepuje od pierwszego dnia nastep nego miesiaca po
zgloszeniu zmiany przez pracownika-kierowce.
f)

W przypadku wyczerpania Sumy Gwarancyjnej (równiez niepelnego wyczerpania) w
odniesieniu
do
pracownika-kierowcy
Wykonawca
umozliwi
Ubezpieczonemu
doubezpieczenie do pierwotnej wysokosci Sumy Gwarancyjnej ze 100% (slownie: sto
procent) zwyzka skladki. Kazde kolejne wyczerpanie Sumy Gwarancyjnej skutkowac bedzie
wzrostem skladki o 200% (slownie: dwiescie procent).

g) Likwidacja szkody bedzie przebiegac bez ogledzin rzeczoznawcy – samolikwidacja szkody.
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h) Wykonawca wyznaczy osobe do kontaktu z Zamawiajacym podczas likwidacji szkody.
i)

Zamawiajacy w przypadku powstania szkody zglosi szkode telefonicznie pod numer podany
przez Wykonawce lub przez strone internetowa Wykonawcy oraz przesle nizej wymienion e
dokumenty na adres e-mailowy podany przez Wykonawce:
- wniosek zgloszenia szkody podpisany przez upowaznionego pracownika Zamawiajacego
(wzór wniosku znajduje sie w rozdziale X SIWZ);
- raport pracownika-kierowcy potwierdzajacy jego odpowiedzialnosc w zwiazku z zaistniala
szkoda lub Raport o wypadku-kolizji sporzadzony przez sluzby ruchu Zarzadu Komunikacji
Miejskiej w Gdyni;
- kserokopie dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu;
- dokumentacje fotograficzna uszkodzonego pojazdu z uwzglednieniem jednego zdjecia, na
którym widoczny jest nr rejestracyjny lub nr ewidencyjny;
- Specyfikacje Kosztów -Rachunek dokonanej naprawy wraz z wydrukiem magazynowym
bedacym zestawieniem materialów potwierdzajacym zuzyte czesci i materialy do naprawy
przedmiotowej szkody. Zestawienie materialów jest równiez pelnoprawnym dokumentem
magazynowym potwierdzajacym zakup czesci od producentów;
- w przypadku uszkodzenia pojazdu skutkujacego koniecznoscia kasacji pojazdu –
zaswiadczenie o demontazu pojazdu oraz decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu.

j)

Rozliczanie szkody odbywac sie bedzie na podstawie Specyfikacji Kosztów, w której
zastosowanie bedzie miala stawka godzinowa za naprawe autobusów w wysokosci 130 zl,
zgodnie z Zarzadzeniem Zarzadu PKM Nr 12/2009 z dnia 15.06.2009 r.

k) W przypadku, gdy sprawcami szkody jest dwóch lub wiecej pracowników-kierowców
odszkodowanie zostanie wyplacone z kazdego ubezpieczenia proporcjonalnie do stopnia
przyczynienia sie do szkody zgodnie z przedstawionymi Wykonawcy dokumentami.
l)

W umowie ubezpieczenia obowiazywac beda:
- f r anszyza int egr alna – bez zastosowania
- f r anszyza r edukcyj na – bez zastosowania
- udzial w lasny – bez zastosowania

5. I nf or macje dodat kowe dot yczace oceny r yzyka
Zamawiajacy posiada siedzibe w Gdyni przy ul. Rdestowej 51A – nieruchomosc
wynajmowana: lokal o pow. uzytkowej 270 m² znajdujacy sie na parterze budynku biurowego
jednopietrowego. Wynajmowany lokal sklada sie z nastepujacych pomieszczen:
- 8 pomieszczen biurowych
- kuchnia z wyposazeniem
- toaleta
- hol
- klimatyzowane pomieszczenie serwerowni
- 9 miejsc parkingowych na terenie posesji.
Zamawiajacy prowadzi dzialalnosc równiez przy ul. Chwaszczynskiej 169 w budynkach
bedacych wlasnoscia Urzedu Miasta Gdyni - zajezdnia autobusowa z zapleczem technicznym
(stacja diagnostyczna, myjnia, stacja paliw). Budynki zostaly wybudowane w 2000 roku.
Stacja transformatorowa (wlasnosc Zamawiajacego) – rok budowy 2017.
Opis konstrukcji zawiera zalacznik numer 4 do SIWZ. Zabezpieczenia ppoz. oraz
przeciwkradziezowe zawieraja odpowiednio zalaczniki numer 5 i 6 do SIWZ.
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Zaden z budynków nie znajduje sie w zlym lub awaryjnym stanie technicznym, nie jest
wylaczony z eksploatacji ani przeznaczony do rozbiórki z powodu zlego stanu technicznego .
Przy ul. Chwaszczynskiej 169 nie bylo szkód powodziowych od 2000 r.
Zamawiajacy zatrudnia 351 (slownie: trzysta piecdziesiat jeden) pracowników, w tym:
- 241 (slownie: dwiescie czterdziesci jeden) kierowców,
- 57 (slownie: piecdziesiat siedem) mechaników,
- 53 (slownie: piecdziesiat trzy) pozostalych pracowników - administracja, zaplecze,
mistrzowie itp.
Roczne przychody z dzialalnosci Zamawiajacego:
- za rok 2020 - 53.063.901,00 zl,
- planowane na rok 2021 – 50.485.755,00 zl.
Zamawiajacy obsluguje lacznie 37 (slownie: trzydziesci siedem) linii autobusow ych na
terenie: Gdyni, Gdanska, Sopotu, Rumi i Kosakowa.
6. Dodat kowe ustalenia dla wszyst k ich r yzyk
a) W zakresie nieuregulowanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie
maja Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie warunki, klauzule i rozszerzenia znajdujace sie w SIWZ maja zastosowanie
wylacznie w sytuacji, gdy nie zawezaja ochrony ubezpieczeniowej jaka wynika z OWU
Wykonawcy. W przypadku, gdy OWU Wykonawcy poszerzaja ochrone w stosunku do
zapisów niniejszej SIWZ zastosowanie maja tylko te zapisy SIWZ, które te ochrone
poszerzaja.
b) Nie dopuszcza sie stosowania dodatkowych wylaczen innych niz wystepujace w SIWZ oraz
OWU Wykonawcy obowiazujacych w dniu ogloszenia pr zetargu.
c) W naw iazan iu do k lau zu li aut omat ycznego pokr ycia na kon iec kazdego kwar talu
ubezpieczeniowego bedzie dokonywana akt ualizacj a sum ubezpieczenia, zakr esu
ubezpieczenia or az pr zedm iot ów ubezpieczenia. W ysokosc naleznej sk ladk i, wyn ikaj acej
ze zw iekszenia maj at ku lub j ego zmniej szenia, liczona bedzie pr oporcj onalnie do liczby
dni od sr odka kwar talu ubezpieczeniowego, któr ego dot yczy, do konca okr esu
ubezpieczenia, na podstawie stawek zawar t ych w F ORM UL ARZU CENOW YM
st anowiacym zalaczn ik numer 11 do SI W Z. Op lat a skladk i za nowo ubezpieczone mienie
nastapi w t er min ie 14 (slownie: czt er nastu) dni od dat y poinf or mowania Zamawiaj acego
o wysokosci naliczonej sk ladk i. W pr zypadku zmn iej szenia war t osci m ienia W ykonawca
dokona zwr ot u skladk i na r achunek bankowy Zamawiaj acego lub zmniej szy wysokosc
kolej nej r at y skladk i.
d) Stawki i skladki podane przez Wykonawce w FORMULARZU CENOWYM stanowiacym
zalacznik numer 11 do SIWZ pozostana bez zmian przez caly okres obowiazywania umowy.
e) Wykonawcom przysluguje prawo lustracji obiektów podlegajacych ubezpieczeniu oraz
przedmiotów, które sie w ich znajduja, szczególnie pod wzgledem istniejacych zabezpieczen
przeciwkradziezowych, ppoz. oraz stanu budynków. Termin lustracji oraz szczególy jej
przeprowadzenia wymagaja uzgodnienia z osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcami.
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CZESC 2 (PAK I ET I I ):

Przedmiotem zamówienia w zakresie Czesci 2 jest obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadków
oraz ubezpieczenie auto casco pojazdów nalezacych do Zamawiajacego na okres jednego roku
(poszczególne okresy ubezpieczenia zgodnie z zapisami dotyczacymi terminu wykonania
zamówienia) od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku – wedlug ponizszego
wyszczególnienia:
1.

Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy
mechanicznych za szkody powstale w zwiazku z r uchem t ych poj azdów

poj azdów

a) Zakr es ubezpieczenia - zgodnie z ustawa o ubezpieczeniach obowiazkowych, Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.
(tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 2214 ze zm.).
b) Suma gwarancyj na - zgodnie z ustawa o ubezpieczeniach obowiazkowych, Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.
(tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 2214 ze zm.).

c) Pr zedmiot ubezp ieczenia:
L .p.
Pr zedmiot ubezp ieczenia
1

autobusy komunikacji miejskiej
Samochód ciezarowy marki Volkswagen
Caddy
Samochód ciezarowy marki Volkswagen
Caddy
Samochód ciezarowy marki Volkswagen
Crafter
Ciagnik siodlowy – pogotowie techniczne
marki MAN
Samochód ciezarowy marki Volkswagen
Caddy

2
3
4
5
6

Nr r ej est r acyj ny

I losc szt uk

Zgodnie z wykazem

99

GA 593CC

1

GA 6235Y

1

GA 2190T

1

GA 0239G

1

GA 3334X

1

– bez nr rej. nr
fabryczny 174372
bez nr rej. nr
Sztaplarka
fabryczny
8
DU17333322
Szczególowy wykaz pojazdów zawiera zalacznik numer 5 do SIWZ.
7

2.

Wózek MELEX

1
1

Ubezp ieczenie nastepstw nieszczesliw ych wypadków kier owcy i pasazer ów
a) Zakr es ubezpieczenia – ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadków, które
zaszly w zwiazku z ruchem pojazdu oraz podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
podczas zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
podczas zaladowywania lub rozladowywania pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje
przynajmniej nastepujace swiadczenia:
• Swiadczenie z tytulu trwalego uszczerbku na zdrowiu; przy 100% (slownie: sto
procent) uszczerbku Wykonawca wyplaca 100% (slownie: sto procent) sumy
ubezpieczenia; przy czesciowym uszczerbku na zdrowiu Wykonawca wyplaca taki

•

procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznal trwalego uszczerbku.
Swiadczenie z tytulu smierci w wysokosci 100% (slownie: sto procent) sumy
ubezpieczenia
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•
•
•
•

Zwrot kosztów jednorazowego nabycia protez i srodków pomocniczych – 10%
(slownie: dziesiec procent) sumy ubezpieczenia
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego -10% (slownie: dziesiec procent) sumy
ubezpieczenia
Zwrot kosztów leczenia – 10% (slownie: dziesiec procent) sumy ubezpieczenia
Zwrot kosztów transportu zwlok – do wysokosci 50% (slownie: piecdziesiat
procent) sumy ubezpieczenia

b) Suma ubezp ieczenia – 10.000 zl na kazda osobe
c) Pr zedmiot ubezp ieczenia:
l.p.
Pr zedmiot ubezp ieczenia
Samochód ciezarowy marki
1

Volkswagen Caddy
Samochód ciezarowy marki
Volkswagen Caddy
Samochód ciezarowy marki
Volkswagen Crafter
Ciagnik siodlowy – pogotowie
techniczne marki MAN
Samochód ciezarowy marki
Volkswagen Caddy

2
3
4
5

Nr r ej est r acyj ny

L iczba miej sc

GA 593CC

2

GA 6235Y

2

GA 2190T

3

GA 0239G

2

GA 3334X

5

3. Ubezp ieczenie aut o casco
a) Zakr es ubezpieczenia – ochrona ubezpieczeniowa objete beda wszystkie szkody
powstale w pojezdzie lub jego wyposazeniu w zwiazku z ruchem i postojem polegajace na
jego uszkodzeniu, utracie, calkowitemu lub czesciowemu zniszczeniu na skutek
wszystkich zdarzen niezaleznych od woli Zamawiajacego lub osoby uprawnionej do
korzystania z pojazdu. Zakres obejmuje szkody polegajace m.in. na:
• uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposazenia w zwiazku z ruchem i
postojem wskutek naglego dzialania sily mechanicznej w chwili zetkniecia pojazdu z
innymi pojazdami, osobami, zwierzetami lub przedmiotami znajdujacymi sie poza

•

•

•
•

pojazdem; dzialania osób trzecich ( równiez wlamania),
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu albo wyposazenia wskutek zdarzen
losowych w tym: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pozaru, wybuchu, opadu
atmosferycznego, lawiny, huraganu, osuwania lub zapadania sie ziemi, naglego
dzialania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzacego z zewnatrz pojazdu,
zassania wody do silnika, samozaplonu, zwarcia instalacji elektrycznej,
wszelkich wypadkach i kolizjach drogowych, w tym wypadnieciu z trasy,
dachowaniu, wpadnieciu w poslizg itp. nawet jesli przyczyna nie bylo zetkniecie sie
pojazdu z innym pojazdem, osoba, zwierzetami lub przedmiotem (np. ominiecie
przeszkody),
uszkodzenia wnetrza pojazdu podczas przewozenia osób wymagajacych udzielenia
natychmiastowej pomocy medycznej,
kradziezy pojazdu, jego czesci lub wyposazenia, uszkodzenia pojazdu w nastepstwie
kradziezy lub zabrania w celu krótkotrwalego uzycia.

b) Zakr es ter yt or ialn y – RP
c) Pr zedmiot ubezp ieczenia or az sumy ubezpieczenia

l.p.

Pr zedmiot
ubezpieczenia

Nr r ej est r acyj ny
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Suma ubezp ieczenia
(w zl)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN
Autobus marki MAN

GA 7351V
GA 734 7V
GA 7340V
GA 7353V
GA 7341V
GA 7342V
GA 7343V
GA 7352V
GA 7344V
GA 7345V
GA 7346V
GA 7350V
GA 7349V
GA 7348V
GA 7354V
GA 950FV
GA 768GG
GA 474FH
GA 475FH
GA 473FH
GA 472FH
GA 471FH
GA 469FH
GA 470FH
GA 468FH
GA 467FH
GA 466FH
GA 464FH
GA 460FH
GA 461FH
GA 465FH
GA 462FH
GA 463FH
GA 538FH
GA 537FH
GA 536FH
GA 535FH
GA 534FH
GA 533FH
GA 532FH
GA 539FH
GA 531FH
GA 530FH
GA 528FH
GA 527FH
GA 529FH
GA 526FH
GA 3873Y
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520.902,40
520.902,40
520.902,40
520.902,40
520.902,40
520.902,40
520.902,40
520.902,40
520.902,40
520.902,40
520.902,40
520.902,40
520.902,40
520.902,40
520.902,40
475.484,24
31.429,21
1.104.798,73
1.104.798,73
1.104.798,73
1.104.798,73
1.104.798,73
1.104.798,73
1.104.798,73
1.104.798,73
1.104.798,73
1.104.798,73
1.104.798,73
1.104.798,73
1.104.798,73
1.104.798,73
1.104.798,73
1.104.798,73
815.071,24
815.071,24
815.071,24
815.071,24
815.071,24
815.071,24
815.071,24
815.071,24
815.071,24
815.071,24
815.071,24
815.071,24
815.071,24
815.071,24
45.000,00
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49

50

51

52

Samochód ciezarowy
marki Volkswagen
Crafter
Samochód ciezarowy
marki Volkswagen
Caddy
Samochód ciezarowy
marki Volkswagen
Caddy
Samochód ciezarowy
marki Volkswagen
Caddy

GA 2190T

16.238,00

GA 3334X

17.100,00

GA 6235Y

8.500,00

GA 593CC

16.200,00

Aut obusy wskazane w powyzszej t abeli, poz. od 1 do 48 – zakr es ubezpieczenia wylaczn ie
w r uchu i post oj u z wylaczeniem kr ad ziezy.
d) Ust alenie sumy ubezpieczenia:
- samochód ciezarowy – wartosc rynkowa netto.
- autobusy - wg wartosci ksiegowej po amortyzacji bez VAT. Nie bedzie miala zastosowania
zasada proporcji przy wyplacie odszkodowania mimo wyzszej wartosci rynkowej autobusów.
Podane w powyzszej tabeli Sumy Ubezpieczenia zostaly ustalone na dzien:
- autobusy (1-48) – wrzesien 2021
- pozostale pojazdy – grudzien 2020.
Aktualna wartosc pojazdów zostanie podana na dzien zgloszenia do ubezpieczenia.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

e) Dodat kowe post anowienia:
udzial wlasny zniesiony w kazdej szkodzie,
brak franszyzy redukcyjnej
franszyza integralna – bez zastosowania,
amortyzacja czesci zniesiona,
brak redukcji sumy ubezpieczenia o wyplacone odszkodowanie,
wariant likwidacji szkód serwisowy
Wykonawca odstapi od koniecznosci dokonywania ogledzin oraz wykonywania dokumentacji
fotograficznej pojazdów przyjmowanych do ubezpieczenia autocasco w nastepujacych

przypadkach:
- przeniesienie ubezpieczenia pojazdu w ramach ubezpieczenia autocasco z innego
zakladu ubezpieczen bez jednego dnia przerwy w okresie ubezpieczenia;
- ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego od autoryzowanego dealera danej marki
na terenie RP.
Wykonawca w przypadku przeniesienia ubezpieczenia pojazdu w ramach ubezpieczenia
autocasco z innego zakladu ubezpieczen bez jednego dnia przerwy w okresie ubezpieczenia
uzna istniejace zabezpieczenia przeciwkradziezowe za wystarczajace.
Wykonawca nie bedzie stosowal potracen z odszkodowania oraz nie odmówi wyplaty
odszkodowania w zwiazku z popelnieniem wykroczenia drogowego.
Za szkode calkowita bedzie uznawana szkoda, której koszty likwidacji przekrocza 70%
(slownie: siedemdziesiat procent) wartosci pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania.
Wykonawca moze wyrazic zgode na naprawe pojazdu powyzej ustalonej granicy procentowej
w uzasadnionych przez Zamawiajacego przypadkach.
Wykonawca pokryje koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie do 3 (trzy) dni
po dokonaniu ogledzin i sporzadzeniu powypadkowej kalkulacji lub protokolu szkody
do wysokosci 10% (slownie: dziesiec procent) sumy ubezpieczenia.
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4. Postanowienia wspólne:
• Pojazdy nabywane w trakcie trwania umowy z Wykonawca zostana automatycznie objete
ochrona ubezpieczeniowa (w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego) od dnia rejestracji
pod warunkiem pisemnego zgloszenia do ubezpieczenia oraz podania wszelkich danych
niezbednych do identyfikacji pojazdu najpózniej w ciagu 3 (slownie: trzy) dni od rejestracji.
• Wykonawca przyjmie do ubezpieczenia (w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego)
nowonabyte pojazdy bedace w posiadaniu Zamawiajacego na warunkach okreslonych
w ofercie, gdzie kryterium ustalenia skladki za ubezpieczenie bedzie rodzaj pojazdu,
ladownosc pojazdu (w przypadku pojazdów ciezarowych) oraz pojemnosc silnika.
W przypadku nabycia przez Zamawiajacego pojazdu innego rodzaju niz wskazane
w zalaczniku numer 7 do SIWZ (WYKAZ POJAZDÓW) Wykonawca ubezpieczy te pojazdy
z zastosowaniem znizek jakie zostaly uwzglednione w ofercie.
• Warunki oraz stawki przedstawione w ofercie (zawarte w FORMULARZU CENOWYM
stanowiacym zalacznik numer 11 do SIWZ) beda mialy zastosowanie do wszystkich pojazdów
bedacych w posiadaniu Zamawiajacego w trakcie trwania umowy niezaleznie od zmiany taryf
lub OWU Wykonawcy.
• Do umowy ubezpieczenia wprowadza sie nastepujace klauzule:
- „ k lauzu le dat y skladk i” uznajacej, ze dniem zaplaty skladki (raty skladki) jest dzien
zlozenia dyspozycji przelewu kwoty naleznej z tytulu oplaty skladki (raty skladki), o ile
stan srodków na koncie Zamawiajacego pozwalal w tym dniu na pokrycie zlozonej
dyspozycji.
- „ k lauzu le p lat nosci sk lad k i” – zgodnie z która brak oplaty skladki ubezpieczeniowej
lub którejkolwiek z rat skladki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie
powoduje automatycznego wygasniecia umowy ubezpieczenia. Wypowiedzenie umowy
ubezpieczenia przez Wykonawce jest mozliwe pod warunkiem nieoplacenia skladki lub
raty skladki po uprzednim wezwaniu Zamawiajacego do jej zaplaty z podaniem nowego
terminu.
- „ k lauzu le r at alna” - w przypadku rozlozenia platnosci na raty, z chwila uznania przez
Wykonawce roszczenia z tytulu szkody objetej ubezpieczeniem, Zamawiajacy nie moze
zostac zobowiazany do uregulowania pozostalej do zaplacenia czesci skladki.
Jednoczesnie z wyplaconego odszkodowania nie zostanie potracona kwota
odpowiadajaca wysokosci nieoplaconych rat skladki.
• Odszkodowanie zostanie wyplacone równiez w przypadku braku badan technicznych, o ile
stan techniczny pojazdu nie mial wplywu na powstanie i/lub rozmiar szkody.
• Ostateczna ilosc pojazdów podlegajacych ubezpieczeniu okreslona zostanie przez
Zamawiajacego wg stanu faktycznego na dzien wystawienia polis.
• W przypadku szkód z obowiazkowego ubezpieczenia OC p.p.m., gdy sprawca szkody jest
ubezpieczony u Wykonawcy a calkowity koszt naprawy nie przekracza 6.000 zl netto
zastosowanie bedzie miala uproszczona procedura likwidacji szkody – bez ogledzin
rzeczoznawcy (samolikwidacja szkody):
Ø Zamawiajacy zglosi szkode telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawce lub
przez strone internetowa Wykonawcy.
Ø Dokonujac zgloszenia Zamawiajacy przekaze informacje o zastosowaniu uproszczonej
procedury likwidacji szkody.
Ø Przed zgloszeniem szkody Zamawiajacy wykona lub uzyska kosztorys wstepny
naprawy, na podstawie którego nastapi kwalifikacja okreslajaca zastosowanie
uproszczonej procedury likwidacji szkody.
Ø Naprawa uszkodzonego pojazdu odbywac sie bedzie w Wydziale Serwisu nalezacego
do Zamawiajacego.
Ø Dopuszcza sie mozliwosc przeprowadzenia naprawy uszkodzonego pojazdu w
zewnetrznych warsztatach naprawczych.
Ø Po zakonczeniu naprawy Zamawiajacy przekaze na podany przez Wykonawce adres
e-mail:
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•

- Specyfikacje Kosztów -Rachunek z dokonanej naprawy wraz z wydrukiem
magazynowym bedacym zestawieniem materialów potwierdzajacym zuzyte czesci
i materialy do naprawy przedmiotowej szkody. Zestawienie materialów jest równiez
pelnoprawnym dokumentem magazynowym potwierdzajacym zakup czesci
od producentów. Zastosowanie bedzie miala stawka godzinowa za naprawe
autobusów w wysokosci 130 zl netto, zgodnie z Zarzadzeniem Zarzadu PKM nr
12/2009 z dnia 15.06.2009 r.
- Dokumentacje fotograficzna szkody, która bedzie zawierac fotografie pojazdu
wykonane w sposób umozliwiajacy jego identyfikacje a takze identyfikacje ogólnego
charakteru powstania szkody (zdjecie calego pojazdu z widoczna tablica rejestracyjna
wykonane po tej samej przekatnej jedno z przodu, drugie z tylu; zdjecie tabliczki
znamionowej z nr VIN; zdjecie licznika z widocznym przebiegiem; ujecia
dokumentujace zakres uszkodzen – w przypadku uszkodzen malo widocznych zostana
one zaznaczone poprzez przylozenie wskaznika np. dlugopisu albo zostana
obrysowane kreda lub flamastrem).
Ø Dalszy proces likwidacji szkody odbywac sie bedzie zgodnie z obowiazujacymi OW U
Wykonawcy.
Ø Jezeli w trakcie naprawy zostana ujawnione dodatkowe uszkodzenia powodujace
wzrost wartosci naprawy ponad 6.000 zl Zamawiajacy wstrzyma wykonanie naprawy
i niezwlocznie powiadomi o koniecznosci wykonania ogledzin. Dalszy proces
likwidacji szkody przebiegac bedzie zgodnie z zapisami OWU Wykonawcy.
W przypadku szkód z ubezpieczenia Autocasco, gdy calkowity koszt naprawy nie przekracza
10.000 zl netto zastosowanie bedzie miala uproszczona procedura likwidacji szkody– bez
ogledzin rzeczoznawcy (samolikwidacja szkody) :
Ø Zamawiajacy zglosi szkode telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawce lub
przez strone internetowa Wykonawcy.
Ø Dokonujac zgloszenia Zamawiajacy przekaze informacje o zastosowaniu uproszczonej
procedury likwidacji szkody.
Ø Przed zgloszeniem szkody Zamawiajacy wykona lub uzyska kosztorys wstepny
naprawy, na podstawie którego nastapi kwalifikacja okreslajaca zastosowanie
uproszczonej procedury likwidacji szkody.
Ø Naprawa uszkodzonego pojazdu odbywac sie bedzie w Wydziale Serwisu nalezacego
do Zamawiajacego.
Ø Dopuszcza sie mozliwosc przeprowadzenia naprawy uszkodzonego pojazdu
w zewnetrznych warsztatach naprawczych.
Ø Po zakonczeniu naprawy Zamawiajacy przekaze na podany przez Wykonawce adres
e-mail:
- Specyfikacje Kosztów -Rachunek z dokonanej naprawy wraz z wydrukiem
magazynowym bedacym zestawieniem materialów potwierdzajacym zuzyte czesci i
materialy do naprawy przedmiotowej szkody. Zestawienie materialów jest równiez
pelnoprawnym dokumentem magazynowym potwierdzajacym zakup czesci od
producentów. Zastosowanie bedzie miala stawka godzinowa za naprawe autobusów w
wysokosci 130 zl netto, zgodnie z Zarzadzeniem Zarzadu PKM nr 12/2009 z dnia
15.06.2009 r.
- Dokumentacje fotograficzna szkody, która bedzie zawierac fotografie pojazdu
wykonane w sposób umozliwiajacy jego identyfikacje a takze identyfikacje ogólnego
charakteru powstania szkody (zdjecie calego pojazdu z widoczna tablica rejestracyjna
wykonane po tej samej przekatnej jedno z przodu, drugie z tylu; zdjecie tabliczki
znamionowej z nr VIN; zdjecie licznika z widocznym przebiegiem; ujecia
dokumentujace zakres uszkodzen – w przypadku uszkodzen malo widocznych zostana
one zaznaczone poprzez przylozenie wskaznika np. dlugopisu albo zostana
obrysowane kreda lub flamastrem).
Ø Dalszy proces likwidacji szkody odbywac sie bedzie zgodnie z obowiazujacymi OW U
Wykonawcy.
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Ø Jezeli w trakcie naprawy zostana ujawnione dodatkowe uszkodzenia powodujace
wzrost wartosci naprawy ponad 10.000 zl Zamawiajacy wstrzyma wykonanie
naprawy i niezwlocznie powiadomi o koniecznosci wykonania ogledzin. Dalszy
proces likwidacji szkody przebiegac bedzie zgodnie z zapisami OWU Wykonawcy.
5. I nf or macje dodat kowe:
• We wszystkich autobusach podlegajacych ubezpieczeniu AC zamontowano system
monitoringu.
• Zamawiajacy nie posiada pojazdów w leasingu.
• Zamawiajacy w ramach prowadzonej dzialalnosci nie wynajmuje pojazdów w celach
zarobkowych.
• Zamawiajacy bedzie wykonywal naprawy pojazdów we wlasnych warsztatach lecz nie
wyklucza i dopuszcza mozliwosc wykonywania czesci napraw w warsztatach zewnetrznych.
6. Dodat kowe ustalenia dla wszyst k ich r yzyk

a) W zakresie nieuregulowanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie
maja Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie warunki, klauzule i rozszerzenia znajdujace sie w SIWZ maja zastosowanie
wylacznie w sytuacji, gdy nie zawezaja ochrony ubezpieczeniowej jaka wynika z OWU
Wykonawcy. W przypadku, gdy OWU Wykonawcy poszerzaja ochrone w stosunku do
zapisów niniejszej SIWZ zastosowanie maja tylko te zapisy SIWZ, które te ochrone
poszerzaja.
b) Nie dopuszcza sie stosowania dodatkowych wylaczen innych niz wystepujace w SIWZ oraz
OWU Wykonawcy obowiazujacych w dniu ogloszenia przetargu.
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ZAL A CZNI K NUM ER 2 DO SI WZ
W ZOR Y UM ÓW .

umowy zostana zawarte odrebni e dla kazdej czesci /paki etu

UM OWA GENERAL NA NA PAK I ET I
NR PK M /ZRS/N/……
zawar ta w wyniku pr zepr owadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w tr ybie
pr zetar gu nieogr aniczonego- znak: PK M /ZRS/N/22/21
w Gdyni w dniu………….… pomiedzy:

1/ Przedsiebiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, pod adresem:
81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 51A, wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000075417, NIP: 586-10-08-276, REGON: 190418189, kapital
zakladowy: …………… zl, posiadajaca status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt.6)
ustawy o przeciwdzialaniu nadmiernym opóznieniom w transakcjach handlowych, reprezentowana
przez:
...................................................................................
zwana dalej „Ubezpieczajacym”, a:
2/ firma..... / siedziba ..../ wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez ......./ pod numerem ……./ NIP........./ REGON …………………./wysokosc
kapitalu zakladowego ...... ( pokryty w calosci)/, reprezentowana przez ............
zwanym dalej „Ubezpieczycielem”, o nastepujacej tresci:
§1
Pr zedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie
sprzetu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu posiadania i uzytkowania
mienia i nieruchomosci oraz prowadzenia dzialalnosci przez Ubezpieczajacego oraz ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej pracowników - kierowców za szkody wyrzadzone w mieniu nalezacym
badz bedacym w posiadaniu Ubezpieczajacego.
§2
Okr es ubezp ieczenia
Od dnia 01 stycznia 20 22 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
§3
Zakr es Ubezpieczenia
1. Zakres ubezpieczenia zostal ustalony wedlug zasad i przy zastosowaniu klauzul, franszyz i zapisów
dodatkowych wynikajacych ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kompleksowe
ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenie
komunikacyjne Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni,
ul. Rdestowa 51A na okres jednego roku – znak: PKM/ZRS/N/22/21 oraz oferty Ubezpieczyciela
z dnia …………… zlozone w toku postepowania o udzielenia zamówienia i obowiazywac bedzie
przez caly okres trwania umowy.
2. Zakres ubezpieczenia:
2.1 Ubezp ieczenie mienia od wszyst k ich r yzyk

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu
powstale w okresie i miejscu ubezpieczenia, wynikajace z naglych i niezaleznych od woli
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Ubezpieczajacego zdarzen losowych wraz z ubezpieczeniem mienia od kradziezy z wlamaniem,
rabunku i dewastacji.
2.1 Ubezpieczenie spr zet u elekt r onicznego.

Ubezpieczenie sprzetu elektronicznego obejmuje wszelkie nagle, niespodziewane, nieprzewidziane
i niezalezne od woli Ubezpieczajacego zniszczenie, uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia
(lacznie z kradzieza dokonana lub usilowana).
2.3 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej .

Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia odpowiedzialnosc cywilna Ubezpieczajacego za szkody
wyrzadzone w zwiazku z prowadzeniem dzialalnosci statutowej (umowa spólki) oraz posiadaniem,
uzytkowaniem i administrowaniem mieniem, które jest wykorzystywane w tej dzialalno sci
a takze prowadzeniem stacji diagnostycznej oraz obsluga handlowa i eksploatacyjna stacji CNG
z uwzglednieniem OC za produkt. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnosc cywilna
deliktowa oraz kontraktowa. Zakres obejmuje równiez odpowiedzialnosc za:

- szkody
wyrzadzone
w
zwiazku
dzialaniem,
awaria,
eksploatacja
lub
zniszczeniem/uszkodzeniem urzadzen wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
oraz powstalych w zwiazku z nieszczelnoscia dachów i stolarki okiennej w budynkach, w
których prowadzona jest dzialalnosc Zamawiajacego ;
- szkody wyrzadzone przez pracowników Ubezpieczajacego (zatrudnionych na podstawie
umowy o prace lub umów innych niz umowa o prace) a takze przez osoby nie bedace
pracownikami Ubezpieczajacego, za które Ubezpieczajacy ponosi odpowiedzialnosc
w ramach stosunku prawnego laczacego strony;
- szkody wyrzadzone osobom bliskim pracowników Ubezpieczajacego (zatrudnionych
na podstawie umowy o prace lub umów innych niz umowa o prace) a takze osób nie
bedacych
pracownikami Ubezpieczajacego, za które Ubezpieczajacy ponosi
odpowiedzialnosc w ramach stosunku prawnego laczacego strony;
- szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone pracownikom Ubezpieczajacego;
- szkody spowodowane przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowiazkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
- szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w wyniku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowiazania w tym szkody powstale po przekazaniu przedmiotu obróbki,
naprawy, czyszczenia, konserwacji lub innych uslug o podobnym charakterze wraz
ze szkodami powstalymi w zwiazku z prowadzeniem stacji diagnostycznej;
- szkody w nieruchomosciach uzytkowanych przez Ubezpieczajacego na podstawie umowy
najmu, dzierzawy, uzytkowania lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;

- szkody w ruchomosciach uzytkowanych przez Ubezpieczajacego na podstawie umowy
najmu, dzierzawy lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
- szkody wyrzadzone w srodowisku naturalnym w wyniku jego zanieczyszczenia;
- szkody rzeczowe polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia ruchomego podczas
obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych uslug o podobnym charakterze wykonywanych
przez Ubezpieczajacego w ramach jego dzialalnosci;
- szkody rzeczowe wyrzadzone w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym przez Ubezpieczajacego;
- szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone przez podwykonawców;
- szkody wyrzadzone podwykonawcom Zamawiajacego;

- szkody w mieniu nalezacym do pracowników lub osób, za które Ubezpieczajacy ponosi
odpowiedzialnosc;
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- szkody z tytulu organizowania imprez;
- czyst e st r at y f inansowe.
2.4 Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracowników Ubezpieczajacego upowaznionych
do prowadzenia sluzbowych pojazdów mechanicznych

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnosc pracownika - kierowcy za szkody
wyrzadzone w mieniu Ubezpieczajacego lub mieniu powierzonym Ubezpieczajacemu, na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazków sluzbowych.
3. Zglaszane do ubezpieczenia mienie i odpowiedzialnosc cywilna bedzie na wniosek
Ubezpieczajacego objete/objeta ochrona ubezpieczeniowa od nastepujacych ryzyk:
a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem mienia od kradziezy
z wlamaniem, rabunku i dewastacji na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
od wszystkich ryzyk:
...................…………………….......…............……………………………..........................
b) Ubezpieczenie sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk
na podstawie Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk:
..................……………………….......…............…………………………….........................
c) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej:
......................................................................................………..........……………..............…
d) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracowników Ubezpieczajacego upowaznionych
do prowadzenia sluzbowych pojazdów mechanicznych na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia:

...........................................................................................………..........……………..............…
lub warunków szczególnych – zgodnie z Umowa Grupowego Ubezpieczenia
Odpowiedzialnosci C ywilnej, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – znak: PKM/ZRS/N/22/21.
§4
Pr zedmiot ubezp ieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest swiadczenie przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonego
uslugi ubezpieczenia w zakresie i na warunkach wynikajacych ze Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz ubezpieczenie komunikacyjne Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba
w Gdyni, ul. Rdestowa 51A na okres jednego roku – znak:PKM/ZRS/N/22/21 oraz oferty
Ubezpieczyciela z dnia ……………zlozonej w toku postepowania o udzielenia zamówienia.
2. Ustala sie, iz sumy ubezpieczenia wynikac beda ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i wniosku brokera uwzgledniajacego aktualny stan srodków trwalych zgodnie z trescia klauzuli
automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia na dzien zawarcia umów ubezpieczenia oraz
aktualna wartosc ksiegowa pojazdów zgloszonych do ubezpieczenia i stanu pojazdów na dzien

zawarcia umów ubezpieczenia.
§5
Sk ladka ubezpieczeniowa, ubezp ieczenie i doubezp ieczenie
1. Skladka ubezpieczeniowa ustalona zostala wedlug stawek, zasad i przy zastosowaniu franszyz
obowiazujacych i przedstawionych w ofercie przetargowej z dnia: ....................................
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2. Doubezpieczanie mienia w okresie trwania Umowy Generalnej o nowo nabyte srodki trwale,
naklady inwestycyjne (powodujace wzrost wartosci srodka trwalego) lub nowe inwestycje, odbywac
sie bedzie wg nastepujacych zasad:
a) automatycznie w terminach okreslonych w klauzuli automatycznego pokrycia w ramach
ustalonego i podanego w klauzuli limitu procentowego.
b) po przekroczeniu ustalonego w klauzuli automatycznego pokrycia limitu, nowo nabyte
srodki trwale, naklady inwestycyjne (powodujace wzrost wartosci srodka trwalego) lub nowe
inwestycje objete beda ochrona ubezpieczeniowa od dnia przejscia wlasnosci srodka trwalego
na Ubezpieczajacego z tym ze Ubezpieczajacy w terminie 7 (slownie: siedem) dni za posrednictwem
brokera poinformuje o powyzszym Ubezpieczyciela.
2.1 Ubezpieczyciel za doubezpieczenie mienia (w ramach klauzuli automatycznego pokrycia
oraz mienia przekraczajacego wartosc wynikajaca z tresci klauzuli) wystawi stosowny dokument
ubezpieczenie (polisa, aneks itp.) ze skladka w/g stawek, franszyz i zapisów szczególnych
wynikajacych z oferty przetargowej oraz zapisu § 5 pkt 1 niniejszej umowy.
2.2 Zwrot skladki z tytulu likwidacji srodka trwalego nastepowac bedzie zgodnie z klauzula

automatycznego pokrycia.
§6
For ma plat nosci sk ladek
1. Zawarcie umów ubezpieczenia potwierdzone bedzie polisami ubezpieczeniowymi wystawionymi
przez Ubezpieczyciela na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kompleksowe
ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenie
komunikacyjne Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni,
ul. Rdestowa 51A na okres jednego roku – znak: PKM/ZRS/N/22/21 i oferty zlozonej w toku
postepowania o udzielenie zamówienia– znak: PKM/ZRS/N/22/2 1 - na podstawie wniosku brokera.
2. Ubezpieczajacy oplacac bedzie skladke roczna za dany rok ubezpieczenia w formie ratalnej w 4
(slownie: czterech) ratach. I rata - platna bedzie w terminie 30 (slownie: trzydziesci) dni
od podpisania umów ubezpieczenia potwierdzonego polisami ale nie wczesniej niz 14 (slownie:
czternascie) dni od daty rozpoczecia ochrony ubezpieczeniowej, a kolejne raty – ostatniego dnia
roboczego kolejnego kwartalu ubezpieczeniowego.
3. Koszty obslugi bankowej powstale w banku Ubezpieczajacego ponosi Ubezpieczajacy, koszty
obslugi bankowej powstale poza bankiem Ubezpieczajacego ponosi Ubezpieczyciel.
4. W przypadku szkody Ubezpieczajacy nie bedzie zobowiazany do zaplaty pozostalych rat
w terminach innych niz wynikajacych z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie

potraci pozostalych do zaplaty rat z naleznego odszkodowania.
5. Ustala sie, ze dniem zaplaty skladki (raty skladki) jest dzien zlozenia dyspozycji przelewu kwoty
naleznej z tytulu oplaty skladki (raty skladki), o ile stan srodków na koncie Ubezpieczajacego
pozwalal w tym dniu na pokrycie zlozonej dyspozycji.
6. Ustala sie, ze brak oplaty skladki ubezpieczeniowej lub którejkolwiek z rat skladki w terminie
przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygasniecia umowy
ubezpieczenia. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela jest mozliwe pod
warunkiem nieoplacenia skladki lub raty skladki po uprzednim wezwaniu Ubezpieczajacego do jej
zaplaty z podaniem nowego terminu.
§7
Por ozumiewanie sie z Ubezp ieczaj acym
W okresie obowiazywania umowy generalnej Ubezpieczyciel porozumiewac sie bedzie
z Ubezpieczajacym za posrednictwem brokera: POL Brokers Sp. z o.o. z siedziba w Sopocie,
dzialajacego na podstawie udzielonego przez Ubezpieczajacego pelnomocnictwa.
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§8
Postepowanie w razie szkody
1. Zglaszanie szkody powinno nastepowac niezwlocznie po powzieciu przez Ubezpieczajacego
wiadomosci o szkodzie, zgodnie ze szczególowymi ustaleniami poszczególnych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia a w przypadku szkód z ubezpieczenia OC pracownika/kierowcy zgodnie z ustaleniami

Umowy Grupowego Ubezpieczenia bezposrednio do:
a) Szkody majatkowe: …………………………………...………………………………………….
b) Roszczenia z OC PKM Sp. z o.o. ...................................................................................................
c) Szkody z OC pracownika/kierowcy: ...........................................................................................
2. Ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia pokryje koszty zwiazane z dzialaniami podjetymi
przez Ubezpieczajacego w celu zapobiezenia szkodzie lub w celu zmniejszenia jej rozmiarów nawet

wtedy gdyby okazaly sie bezskuteczne pod warunkiem, ze byly zasadne.
§9
F undusz pr ewencyj ny
1. Ubezpieczyciel potwierdza, iz posiada / nie posiada *) Fundusz Prewencyjny, którego zadaniem jest
m. in. poprawa stanu bezpieczenstwa ubezpieczajacych.
2. W przypadku posiadania funduszu prewencyjnego jego uruchomienie moze nastapic
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, precyzujacego konkretne zadania w zakresie stanu
bezpieczenstwa, zlozonego przez Ubezpieczajacego .
3. W przypadku posiadania funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciel przekaze Ubezpieczajacemu
srodki z funduszu prewencyjnego nie pózniej niz do konca ochrony ubezpieczeniowej po spelnieniu
warunku okreslonego w §9 pkt 2 umowy oraz pod warunkiem, iz przepisy Ustawy Ubezpieczeniowej
zezwalac beda na tworzenie funduszu prewencyjnego.
§10
Pomoc prawna
1. Ubezpieczyciel zobowiazany jest do oceny sytuacji prawnej i faktycznej, podjecia decyzji o uznaniu
roszczenia i wyplacie odszkodowania badz prowadzenia obrony Ubezpieczonego przed

nieuzasadnionymi roszczeniami.
2. Ubezpieczyciel pokryje w ramach sumy gwarancyjnej:
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powolanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem
w celu ustalenia okolicznosci, przyczyny lub rozmiaru szkody,
- koszty obrony sadowej w sporze prowadzonym za jego zgoda (równiez w przypadku
wdrozenia postepowania karnego);
- koszty dzialan podjetych przez Ubezpieczajacego po wystapieniu wypadku
ubezpieczeniowego w celu zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nawet
w przypadku, gdyby okazaly sie bezskuteczne (jesli byly zasadne).
§11
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza umowa zastaje zawarta na okres jednego roku od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia
31 grudnia 2022 roku .
2. Postanowienia Umowy Generalnej wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczaca przetargu nieograniczonego – znak: PKM/ZRS/N/22/21 sa nadrzedne wobec Ogólnych

Warunków Ubezpieczenia.
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3. Ubezpieczenie w okresie trwania Umowy Generalnej obslugiwane bedzie przez: POL Brokers
Sp. z o.o. z siedziba w Sopocie, ul. 3 Maja 14/4, któremu to Ubezpieczyciel wyplacac bedzie
(po zainkasowaniu skladki lub raty) zwyczajowo przyjety kurtaz brokerski wynikajacy z zawartych
umów ubezpieczenia.
4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego i przepisy ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej .
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Ubezpieczajacego, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Ubezpieczajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 (slownie: trzydziesci) dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Ubezpieczyciel moze zadac jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.
7.Integralna czesc umowy stanowia:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie mienia,
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Przedsiebiorstwa
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Rdestowa 51A na okres jednego roku –
znak: PKM/ZRS/N/….. ;
b) Oferta zlozona przez Ubezpieczyciela w przetargu nieograniczonym – znak: PKM/ZRS/N/…...
8. Ewentualne spory wynikle z niniejszej umowy poddane beda rozstrzygnieciu sadom powszechnym
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe Ubezpieczajacego .
9. Ubezpieczyciel zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy oraz zobowiazania wyznaczonej przez
niego kadry wykonawczej przedmiotu umowy, w tym podwykonawców Ubezpieczyciela, do
zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, jak równiez informacji o sposobach ich
zabezpieczenia lub innych informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa Ubezpieczajacego
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), do których Ubezpieczyciel lub wskazana przez niego kadra wykonawcza
przedmiotu umowy beda mieli dostep w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Obowiazek
zachowania tajemnicy obowiazuje przez caly okres obowiazywania niniejszej umowy jak równiez po
jej wygasnieciu lub rozwiazaniu.
10. Ubezpieczyciel zobowiazuje sie do stosowania oraz zobowiazania wyznaczonej przez niego kadry
wykonawczej przedmiotu umowy, w tym podwykonawców Ubezpieczyciela, do stosowania przez
okres obowiazywania niniejszej umowy wszelkich procedur lub regulaminów dotyczacych ochrony
danych osobowych obowiazujacych w organizacji Ubezpieczajacego, na zadanie Ubezpieczajacego
lub w przypadkach okreslonych obowiazujacymi przepisami prawa.
§12
1. Ubezpieczyciel zobowiazany jest w imieniu Ubezpieczajacego zaznajomic Podmioty Danych,
o których stanowi §12 ust. 2 niniejszej umowy, o tresci niniejszego paragrafu umowy, w formie
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Ubezpieczyciel zobowiazany jest do wykonania
niniejszego zobowiazania w sposób umozliwiajacy wykazanie jego wykonania i do udostepnienia
Ubezpieczajacemu na kazde jego wezwanie, w terminie przez Ubezpieczajacego wskazanym, jednak
nie krótszym niz 2 (dwa) dni od daty zlozenia stosownego zadania, dowodu jego wykonania.
2. Administratorem danych osobowych osób reprezentujacych Ubezpieczyciela, jak równiez osób
zatrudnionych przez Ubezpieczyciela niezaleznie od podstawy prawnej zatrudnienia (np. umowa
o prace, umowy cywilnoprawne), których dane osobowe beda ujawniane Ubezpieczajacemu
w zwiazku z zawarciem oraz realizacja niniejszej umowy (w tym kadry wykonawczej przedmiotu
umowy) (dalej lacznie: Podmioty Danych) jest Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
z siedziba w Gdyni pod adresem: 81-577 Gdynia ul. Rdestowa 51A, wpisana do rejestru
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przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000075417, NIP: 586-10-08276, REGON: 190418189, e-mail: sekretariat@pkmgdynia.pl (dalej: takze jako „Administrator”).
3. We wszelkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych nalezy kontaktowac
sie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powolanym przez Administratora, droga
elektroniczna na nastepujacy adres e-mail: iodo@pkmgdynia.pl lub droga poczty tradycyjnej na adres:
81-571 Gdynia ul. Rdestowa 51A z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
4. Dane osobowe Podmiotów Danych beda przetwarzane przez Ubezpieczajacego w celu:
a) wykonania umowy generalnej numer PKM/ZRS/N/…. zawartej w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego - znak:
PKM/ZRS/N/22/21 laczacej Ubezpieczajacego z Ubezpieczycielem, który udostepnil dane osobowe
Podmiotu Danych jako swojego reprezentanta, osobe wskazana do kontaktu lub realizacji niniejszej
umowy;
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami;
c) zapewnienia bezpieczenstwa lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogloby narazic Ubezpieczajacego na szkode, w przypadku przetwarzania danych przez
Ubezpieczajacego poprzez jego monitoring wizyjny prowadzony na nieruchomosci lub w pojazdach
komunikacji miejskiej;
d) realizacji obowiazków publicznoprawnych zwiazanych z wykonywaniem umowy, wynikajacych
przede wszystkim z postanowien odpowiednich przepisów podatkowych i rachunkowosci:
- podstawa prawna przetwarzania danych w pkt a)-c) jest prawnie uzasadniony interes
Ubezpieczajacego lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
– dalej: Rozporzadzenie 2016/679);
- podstawa prawna przetwarzania danych w pkt d) jest niezbednosc do wypelnienia obowiazku
prawnego ciazacego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporzadzenia 2016/679).
5. Dane osobowe Podmiotów Danych udostepnione zostaly Ubezpieczajacemu przez Ubezpieczyciela
– [__] z siedziba w [__] przy ul. [__], [kod pocztowy, miejscowosc], KRS: [__], NIP: [__], REGON:
[__] w nastepujacym zakresie: [__]
6. Dane osobowe Podmiotów Danych moga byc przekazywane podmiotom swiadczacym uslugi na
rzecz Ubezpieczajacego zwiazane z wykonywaniem umowy takie jak: uslugi brokerskie, ksiegowe,
rejestracja korespondencji, rozliczanie rozmów telefonicznych, jak równiez podmiotom bedacym
dostawcami systemów informatycznych i uslug IT, operatorom pocztowym i kurierom, bankom oraz
innym podmiotom swiadczacym uslugi platnicze, podmiotom swiadczacym uslugi prawne,
podmiotom swiadczacym uslugi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe moga byc takze
przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiazujace przepisy prawa.
7. Dane osobowe Podmiotów Danych beda przetwarzane przez Ubezpieczajacego przez okres trwania
umowy. Okres przetwarzania danych osobowych moze zostac kazdorazowo przedluzony o okres
przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia
ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez Ubezpieczajacego. Po tym okresie
dane beda przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
8. Podmiotowi Danych przysluguje prawo: dostepu do tresci danych oraz zadania ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
9. Podmiotowi Danych przysluguje takze prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania
danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Ubezpieczajacego (jako
Administratora danych) lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporzadzenia 2016/679).
10. Podmiotowi Danych przysluguje takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmujacego sie ochrona danych osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporzadzenia 2016/679.
11. Udostepnienie danych osobowych przez Ubezpieczyciela jest niezbedne do zawarcia oraz
wykonania umowy.
12. Ubezpieczajacy przetwarzajac dane osobowe Podmiotu Danych nie stosuje zautomatyzowanych
procesów podejmowania decyzji.
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§13
Umowa zostala sporzadzona w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

................................
UBEZPIECZYCIEL

.............................................
UBEZPIECZAJACY

UWAGA :
1/ Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zaproponowania zmian przez Wykonawce do w/w wzoru umowy.
Zamawiajacy zastrzega mozliwosc nieuwzglednienia zmian zaproponowanych przez Wykonawce –
niekorzystnych dla Zamawiajacego.
* ) w zaleznosci od tresci zlozonej oferty.
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UM OWA GENERAL NA NA PAK I ET I I
NR PK M /ZRS/N/…..
zawar ta w wyniku pr zepr owadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w tr ybie
pr zetar gu nieogr aniczonego- znak: PK M /ZRS/N/22/21
w Gdyni w dniu………….… pomiedzy:

1/ Przedsiebiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, pod adresem:
81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 51A, wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000075417, NIP: 586-10-08-276, REGON: 190418189, kapital
zakladowy: ………………. zl, posiadajaca status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt.6)
ustawy o przeciwdzialaniu nadmiernym opóznieniom w transakcjach handlowych, reprezentowana
przez:
...................................................................................
zwana dalej „Ubezpieczajacym”, a:
2/ firma..... / siedziba ..../ wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez ......./ pod numerem ……./ NIP........./ REGON …………………./wysokosc
kapitalu zakladowego ...... ( pokryty w calosci)/, reprezentowana przez ............
zwanym dalej „Ubezpieczycielem”, o nastepujacej tresci:
§1
Pr zedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadków oraz ubezpieczenie
auto casco pojazdów nalezacych do Ubezpieczajacego.
§2
Okr es ubezp ieczenia
1. Obowiazkowe OC na okres od dnia 01 st ycznia 2022 roku do dnia 31 gr udnia 2022 r oku
2. NNW na okres od dnia 01 st yczn ia 2022 r oku do dnia 31 gr udnia 2022 r oku.
3. Auto casco na okres od dnia 01 st ycznia 2022 roku do dnia 31 gr udnia 2022 r oku z wyj at k iem:
- autobusu MAN (poz. 29 zal. nr 5 do SIWZ stanowiacej integralna czesc umowy) – od dnia 11

sierpnia 2022 roku.
§3
Zakr es Ubezpieczenia
1. Zakres ubezpieczenia ustalony zostal wedlug zasad i zapisów dodatkowych wynikajacych
ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie mienia,
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Przedsiebiorstwa
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Rdestowa 51A na okres jednego roku –
znak: PKM/ZRS/N/22/21 oraz oferty Ubezpieczyciela z dnia ……………zlozonej w toku
postepowania o udzielenia zamów ienia i obowiazywac bedzie przez caly okres trwania umowy.
2. Zakres ubezpieczenia:
2.1 Ubezpieczenie pojazdów w zakresie obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstale w zwiazku z ruchem tych pojazdów.
2.2 Ubezpieczenie Nastepstw Nieszczesliwych Wypadków kierowcy i pasazerów.
2.3 Ubezpieczenie auto casco.
3. Zglaszane do ubezpieczenia pojazdy na wniosek Ubezpieczajacego objete beda ochrona

ubezpieczeniowa od nastepujacych ryzyk:
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a) Ubezpieczenie obowiazkowe od odpowiedzialnosci cywilnej posiadacza pojazdów zgodnie
z ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.. 854,
1177).
b) Ubezpieczenie Nastepstw Nieszczesliwych Wypadków kierowcy i pasazerów na podstawie
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Nastepstw Nieszczesliwych Wypadków:

……………………………………………………………………………………………………….

c) Ubezpieczenie auto casco na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia auto casco:

……………………………………………………………………………………………………….
§4
Pr zedmiot ubezp ieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest swiadczenie przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonego uslugi
ubezpieczenia w zakresie i na warunkach wynikajacych ze Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz ubezpieczenie komunikacyjne Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba
w Gdyni, ul. Rdestowa 51A na okres jednego roku – znak: PKM/ZRS/N/22/21 oraz oferty
Ubezpieczyciela z dnia ……………zlozonej w toku postepowania o udzielenia zamówienia.
§5
Sk ladka ubezpieczeniowa
1. Skladka ubezpieczeniowa ustalona zostala wedlug skladek, stawek i zasad
w ofercie przetargowej z dnia ................................

przedstawionych

2. Pojazdy nabywane w trakcie trwania umowy z Ubezpieczycielem zostana automatycznie objete
ochrona ubezpieczeniowa (w zakresie okreslonym przez Ubezpieczajacego) od dnia rejestracji pod
warunkiem pisemnego zgloszenia do ubezpieczenia oraz podania wszelkich danych niezbednych
do identyfikacji pojazdu najpózniej w ciagu 3 (slownie: trzy) dni od rejestracji.
3. Ubezpieczyciel przyjmie do ubezpieczenia (w zakresie okreslonym przez Ubezpieczajacego)
nowonabyte pojazdy bedace w posiadaniu Ubezpieczajacego na warunkach okreslonych w ofercie,
gdzie kryterium ustalenia skladki za ubezpieczenie bedzie rodzaj pojazdu, ladownosc pojazdu
(w przypadku pojazdów ciezarowych) oraz pojemnosc silnika. W przypadku nabycia przez
Ubezpieczajacego pojazdu innego rodzaju niz wymienione w zalaczniku numer 5 do SIWZ
(stanowiacej integralna czesc umowy) Ubezpieczyciel ubezpieczy te pojazdy z zastosowaniem znizek
jakie zostaly uwzglednione w ofercie przetargowej.
4. Dokumenty szkodowe Ubezpieczyciel wysylac bedzie wylacznie na adres siedziby
Ubezpieczajacego z odstapieniem od wysylania w/wym. dokumentów na prywatny adres sprawcy kierowcy Ubezpieczajacego.
5. Ubezpieczyciel informowac bedzie kazdorazowo Ubezpieczajacego o wysokosci przyznanego
odszkodowania przed jego wyplata oraz uwzgledniac bedzie wszelkie sugestie Ubezpieczajacego
co do zakresu powstalych uszkodzen oraz informowac Ubezpieczajacego o wysokosci wyplaconych
odszkodowan z polis ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej posiadacza pojazdów
mechanicznych nalezacych do Ubezpieczajacego, ubezpieczenia Nastepstw Nieszczesliwych
Wypadków oraz ubezpieczenia auto casco.
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§6
For ma plat nosci sk ladek
1. Zawarcie umów ubezpieczenia potwierdzone bedzie polisami ubezpieczeniowymi wystawionymi
przez Ubezpieczyciela na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kompleksowe
ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenie
komunikacyjne Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni,
ul. Rdestowa 51A na okres jednego roku – znak: PKM/ZRS/N/22/21 i oferty zlozonej w toku
postepowania o udzielenie zamówienia– znak: PKM/ZRS/N/22/21 na podstawie wniosku brokera.
2. Ubezpieczajacy oplacac bedzie skladke roczna za dany rok ubezpieczenia w formie ratalnej
w 4 (slownie: czterech) ratach. I rata - platna bedzie w terminie 30 (slownie: trzydziesci) dni
od podpisania umów ubezpieczenia potwierdzonego polisami ale nie wczesniej niz 14 (slownie:
czternascie) dni od daty rozpoczecia ochrony ubezpieczeniowej, a kolejne raty – ostatniego dnia
roboczego kolejnego kwartalu ubezpieczeniowego.
3. Koszty obslugi bankowej powstale w banku Ubezpieczajacego ponosi Ubezpieczajacy, koszty
obslugi bankowej powstale poza bankiem Ubezpieczajacego ponosi Ubezpieczyciel.
4. W przypadku szkody Ubezpieczajacy nie bedzie zobowiazany do zaplaty pozostalych rat
w terminach innych niz wynikajacych z zawartych umów ubezpieczenia oraz Ubezpieczyciel nie

potraci pozostalych do zaplaty rat z naleznego odszkodowania.
5. Ustala sie, ze dniem zaplaty skladki (raty skladki) jest dzien zlozenia dyspozycji przelewu kwoty
naleznej z tytulu oplaty skladki (raty skladki), o ile stan srodków na koncie Ubezpieczajacego
pozwalal w tym dniu na pokrycie zlozonej dyspozycji.
6. Ustala sie, ze brak oplaty skladki ubezpieczeniowej lub którejkolwiek z rat skladki w terminie
przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygasniecia umowy
ubezpieczenia. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela jest mozliwe pod
warunkiem nieoplacenia skladki lub raty skladki po uprzednim wezwaniu Ubezpieczajacego do jej
zaplaty z podaniem nowego terminu.
§7
Por ozumiewanie sie z Ubezp ieczaj acym
W okresie obowiazywania umowy generalnej Ubezpieczyciel porozumiewac sie bedzie
z Ubezpieczajacym za posrednictwem brokera: POL Brokers Sp. z o.o. z siedziba w Sopocie,
dzialajacego na podstawie udzielonego przez Ubezpieczajacego pelnomocnictwa.
§8
Postepowanie w razie szkody
Zglaszanie szkody powinno nastepowac niezwlocznie po powzieciu przez Ubezpieczajacego
wiadomosci o szkodzie, zgodnie ze szczególowymi ustaleniami poszczególnych Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia, bezposrednio do:
a) Szkody z NNW: ..............................................................................................................................
b) Szkody auto casco: …………………………………………………………………………………
c) Szkody z obowiazkowego ubezpieczenia OC p.p.m. sprawcy, który jest ubezpieczony u
Ubezpieczyciela
a
calkowity
koszt
naprawy
nie
przekracza
6.000
zl
netto
………………………………………………………………………………………………………….

•

W przypadku szkód z obowiazkowego ubezpieczenia OC p.p.m., gdy sprawca szkody jest
ubezpieczony u Ubezpieczyciela a calkowity koszt naprawy nie przekracza 6.000 zl netto
zastosowanie bedzie miala uproszczona procedura likwidacji szkody – bez ogledzin
rzeczoznawcy (samolikwidacja szkody):
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•

Ø Ubezpieczajacy zglosi szkode telefonicznie na numer wskazany przez
Ubezpieczyciela lub przez strone internetowa Ubezpieczyciela.
Ø Dokonujac zgloszenia Ubezpieczajacy przekaze informacje o zastosowaniu
uproszczonej procedury likwidacji szkody.
Ø Przed zgloszeniem szkody Ubezpieczajacy wykona lub uzyska kosztorys wstepny
naprawy, na podstawie którego nastapi kwalifikacja okreslajaca zastosowanie
uproszczonej procedury likwidacji szkody.
Ø Naprawa uszkodzonego pojazdu odbywac sie bedzie w Wydziale Serwisu nalezacego
do Ubezpieczajacego.
Ø Dopuszcza sie mozliwosc przeprowadzenia naprawy uszkodzonego pojazdu w
zewnetrznych warsztatach naprawczych.
Ø Po zakonczeniu naprawy Ubezpieczajacy przekaze na podany przez Ubezpieczyciela
adres e-mail:
- Specyfikacje Kosztów -Rachunek z dokonanej naprawy wraz z wydrukiem
magazynowym bedacym zestawieniem materialów potwierdzajacym zuzyte czesci i
materialy do naprawy przedmiotowej szkody. Zestawienie materialów jest równiez
pelnoprawnym dokumentem magazynowym potwierdzajacym zakup czesci od
producentów. Zastosowanie bedzie miala stawka godzinowa za naprawe autobusów w
wysokosci 130 zl netto, zgodnie z Zarzadzeniem Zarzadu PKM nr 12/2009 z dnia
15.06.2009 r.
- Dokumentacje fotograficzna szkody, która bedzie zawierac fotografie pojazdu
wykonane w sposób umozliwiajacy jego identyfikacje a takze identyfikacje ogólnego
charakteru powstania szkody (zdjecie calego pojazdu z widoczna tablica rejestracyjna
wykonane po tej samej przekatnej jedno z przodu, drugie z tylu; zdjecie tabliczki
znamionowej z nr VIN; zdjecie licznika z widocznym przebiegiem; ujecia
dokumentujace zakres uszkodzen – w przypadku uszkodzen malo widocznych zostana
one zaznaczone poprzez przylozenie wskaznika np. dlugopisu albo zostana
obrysowane kreda lub flamastrem).
Ø Dalszy proces likwidacji szkody odbywac sie bedzie zgodnie z obowiazujacymi OW U
Ubezpieczyciela.
Ø Jezeli w trakcie naprawy zostana ujawnione dodatkowe uszkodzenia powodujace
wzrost wartosci naprawy ponad 6.000 zl Ubezpieczajacy wstrzyma wykonanie
naprawy i niezwlocznie powiadomi o koniecznosci wykonania ogledzin. Dalszy
proces likwidacji szkody przebiegac bedzie zgodnie z zapisami OW U
Ubezpieczyciela.
W przypadku szkód z ubezpieczenia Autocasco, gdy calkowity koszt naprawy nie przekracza
10.000 zl netto zastosowanie bedzie miala uproszczona procedura likwidacji szkody– bez
ogledzin rzeczoznawcy (samolikwidacja szkody) :
Ø Ubezpieczajacy zglosi szkode telefonicznie na numer wskazany przez
Ubezpieczyciela lub przez strone internetowa Ubezpieczyciela.
Ø Dokonujac zgloszenia Ubezpieczajacy przekaze informacje o zastosowaniu
uproszczonej procedury lik widacji szkody.
Ø Przed zgloszeniem szkody Ubezpieczajacy wykona lub uzyska kosztorys wstepny
naprawy, na podstawie którego nastapi kwalifikacja okreslajaca zastosowanie
uproszczonej procedury likwidacji szkody.
Ø Naprawa uszkodzonego pojazdu odbywac sie bedzie w Wydziale Serwisu nalezacego
do Ubezpieczajacego.
Ø Dopuszcza sie mozliwosc przeprowadzenia naprawy uszkodzonego pojazdu w
zewnetrznych warsztatach naprawczych.
Ø Po zakonczeniu naprawy Ubezpieczajacy przekaze na podany przez Ubezpieczyciela
adres e-mail:
- Specyfikacje Kosztów -Rachunek z dokonanej naprawy wraz z wydrukiem
magazynowym bedacym zestawieniem materialów potwierdzajacym zuzyte czesci i
materialy do naprawy przedmiotowej szkody. Zestawienie materialów jest równiez
pelnoprawnym dokumentem magazynowym potwierdzajacym zakup czesci od
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producentów. Zastosowanie bedzie miala stawka godzinowa za naprawe autobusów w
wysokosci 130 zl netto, zgodnie z Zarzadzeniem Zarzadu PKM nr 12/2009 z dnia
15.06.2009 r.
- Dokumentacje fotograficzna szkody, która bedzie zawierac fotografie pojazdu
wykonane w sposób umozliwiajacy jego identyfikacje a takze identyfikacje ogólnego
charakteru powstania szkody (zdjecie calego pojazdu z widoczna tablica rejestracyjna
wykonane po tej samej przekatnej jedno z przodu, drugie z tylu; zdjecie tabliczki
znamionowej z nr VIN; zdjecie licznika z widocznym przebiegiem; ujecia
dokumentujace zakres uszkodzen – w przypadku uszkodzen malo widocznych zostana
one zaznaczone poprzez przylozenie wskaznika np. dlugopisu albo zostana
obrysowane kreda lub flamastrem).
Ø Dalszy proces likwidacji szkody odbywac sie bedzie zgodnie z obowiazujacymi OW U
Ubezpieczyciela.
Ø Jezeli w trakcie naprawy zostana ujawnione dodatkowe uszkodzenia powodujace
wzrost wartosci naprawy ponad 10.000 zl Ubezpieczajacy wstrzyma wykonanie
naprawy i niezwlocznie powiadomi o koniecznosci wykonania ogledzin. Dalszy
proces likwidacji szkody przebiegac bedzie zgodnie z zapisami OW U
Ubezpieczyciela.
§9
F undusz pr ewencyj ny
1. Ubezpieczyciel potwierdza, iz posiada / nie posiada *) Fundu sz Prewencyjny, którego zadaniem jest
m. in. poprawa stanu bezpieczenstwa ubezpieczajacych.
2. W przypadku posiadania funduszu prewencyjnego jego uruchomienie moze nastapic
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, precyzujacego konkretne zadania w zakresie stanu
bezpieczenstwa, zlozonego przez Ubezpieczajacego .
3.W przypadku posiadania funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciel przekaze Ubezpieczajacemu
srodki z funduszu prewencyjnego nie pózniej niz do konca ochrony ubezpieczeniowej po spelnieniu
warunku okreslonego w §9 pkt 2 umowy oraz pod warunkiem, iz przepisy Ustawy Ubezpieczeniowej
zezwalac beda na tworzenie funduszu prewencyjnego.
§10
Pomoc prawna
1. Ubezpieczyciel zobowiazany jest do oceny sytuacji prawnej i faktycznej, podjecia decyzji o uznaniu
roszczenia i wyplacie odszkodowania badz prowadzenia obrony Ubezpieczonego przed

nieuzasadnionymi roszczeniami.
2. Ubezpieczyciel pokryje w ramach sumy gwarancyjnej:
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powolanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem

w celu ustalenia okolicznosci, przyczyny lub rozmiaru szkody,
- koszty obrony sadowej w sporze prowadzonym za jego zgoda (równiez w przypadku
wdrozenia postepowania karnego);
- koszty dzialan podjetych przez Ubezpieczajacego po wystapieniu wypadku
ubezpieczeniowego w celu zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nawet
w przypadku, gdyby okazaly sie bezskuteczne (jesli byly zasadne).
§11
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza umowa zastaje zawarta na okres jednego roku jednego roku od dnia 1 stycznia 2022 roku
do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Postanowienia Umowy Generalnej wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczaca przetargu nieograniczonego – znak: PKM/ZRS/N/22/21 sa nadrzedne wobec Ogólnych

Warunków Ubezpieczenia.
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3. Ubezpieczenie w okresie trwania Umowy Generalnej obslugiwane bedzie przez: POL Brokers
Sp. z o.o. z siedziba w Sopocie, ul. 3 Maja 14/4, któremu to Ubezpieczyciel wyplacac bedzie
(po zainkasowaniu skladki lub raty) zwyczajowo przyjety kurtaz brokerski wynikajacy z zawartych
umów ubezpieczenia.
4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego i przepisy ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej .
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Ubezpieczajacego, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Ubezpieczajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 (slownie: trzydziesci) dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Ubezpieczyciel moze zadac jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.
7.Integralna czesc umowy stanowia:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie mienia,
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Przedsiebiorstwa
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Rdestowa 51A na okres jednego roku –
znak: PKM/ZRS/N/22/21 ;
b) Oferta zlozona przez Ubezpieczyciela w przetargu nieograniczonym – znak: PKM/ZRS/N/22/21.
8. Ewentualne spory wynikle z niniejszej umowy poddane beda rozstrzygnieciu sadom powszechnym
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe Ubezpieczajacego .
9. Ubezpieczyciel zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy oraz zobowiazania wyznaczonej przez
niego kadry wykonawczej przedmiotu umowy, w tym podwykonawców Ubezpieczyciela, do
zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, jak równiez informacji o sposobach ich
zabezpieczenia lub innych informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa Ubezpieczajacego
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), do których Ubezpieczyciel lub wskazana przez niego kadra wykonawcza
przedmiotu umowy beda mieli dostep w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Obowiazek
zachowania tajemnicy obowiazuje przez caly okres obowiazywania niniejszej umowy jak równiez po
jej wygasnieciu lub rozwiazaniu.
10. Ubezpieczyciel zobowiazuje sie do stosowania oraz zobowiazania wyznaczonej przez niego kadry
wykonawczej przedmiotu umowy, w tym podwykonawców Ubezpieczyciela, do stosowania przez
okres obowiazywania niniejszej umowy wszelkich procedur lub regulaminów dotyczacych ochrony
danych osobowych obowiazujacych w organizacji Ubezpieczajacego, na zadanie Ubezpieczajacego
lub w przypadkach okreslonych obowiazujacymi przepisami prawa.
§12
1. Ubezpieczyciel zobowiazany jest w imieniu Ubezpieczajacego zaznajomic Podmioty Danych,
o których stanowi §12 ust. 2 niniejszej umowy, o tresci niniejszego paragrafu umowy, w formie
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Ubezpieczyciel zobowiazany jest do wykonania
niniejszego zobowiazania w sposób umozliwiajacy wykazanie jego wykonania i do udostepnienia
Ubezpieczajacemu na kazde jego wezwanie, w terminie przez Ubezpieczajacego wskazanym, jednak
nie krótszym niz 2 (dwa) dni od daty zlozenia stosownego zadania, dowodu jego wykonan ia.
2. Administratorem danych osobowych osób reprezentujacych Ubezpieczyciela, jak równiez osób
zatrudnionych przez Ubezpieczyciela niezaleznie od podstawy prawnej zatrudnienia (np. umowa
o prace, umowy cywilnoprawne), których dane osobowe beda ujawniane Ubezpieczajacemu
w zwiazku z zawarciem oraz realizacja niniejszej umowy (w tym kadry wykonawczej przedmiotu
umowy) (dalej lacznie: Podmioty Danych) jest Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
z siedziba w Gdyni pod adresem: 81-577 Gdynia ul. Rdestowa 51A, wpisana do rejestru
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przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000075417, NIP: 586-10-08276, REGON: 190418189, e-mail: sekretariat@pkmgdynia.pl (dalej: takze jako „Administrator”).
3. We wszelkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych nalezy kontaktowac
sie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powolanym przez Administratora, droga
elektroniczna na nastepujacy adres e-mail: iodo@pkmgdynia.pl lub droga poczty tradycyjnej na adres:
81-571 Gdynia ul. Rdestowa 51A z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
4. Dane osobowe Podmiotów Danych beda przetwarzane przez Ubezpieczajacego w celu:
a) wykonania umowy generalnej numer PKM/ZRS/N/…. zawartej w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego - znak:
PKM/ZRS/N/22/21 laczacej Ubezpieczajacego z Ubezpieczycielem, który udostepnil dane osobowe
Podmiotu Danych jako swojego reprezentanta, osobe wskazana do kontaktu lub realizacji niniejszej
umowy;
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami;
c) zapewnienia bezpieczenstwa lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogloby narazic Ubezpieczajacego na szkode, w przypadku przetwarzania danych przez
Ubezpieczajacego poprzez jego monitoring wizyjny prowadzony na nieruchomosci lub w pojazdach
komunikacji miejskiej;
d) realizacji obowiazków publicznoprawnych zwiazanych z wykonywaniem umowy, wynikajacych
przede wszystkim z postanowien odpowiednich przepisów podatkowych i rachunkowosci:
- podstawa prawna przetwarzania danych w pkt a)-c) jest prawnie uzasadniony interes
Ubezpieczajacego lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
– dalej: Rozporzadzenie 2016/679);
- podstawa prawna przetwarzania danych w pkt d) jest niezbednosc do wypelnienia obowiazku
prawnego ciazacego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporzadzenia 2016/679).
5. Dane osobowe Podmiotów Danych udostepnione zostaly Ubezpieczajacemu przez Ubezpieczyciela
– [__] z siedziba w [__] przy ul. [__], [kod pocztowy, miejscowosc], KRS: [__], NIP: [__], REGON:
[__] w nastepujacym zakresie: [__]
6. Dane osobowe Podmiotów Danych moga byc przekazywane podmiotom swiadczacym uslugi na
rzecz Ubezpieczajacego zwiazane z wykonywaniem umowy takie jak: uslugi brokerskie, ksiegowe,
rejestracja korespondencji, rozliczanie rozmów telefonicznych, jak równiez podmiotom bedacym
dostawcami systemów informatycznych i uslug IT, operatorom pocztowym i kurierom, bankom oraz
innym podmiotom swiadczacym uslugi platnicze, podmiotom swiadczacym uslugi prawne,
podmiotom swiadczacym uslugi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe moga byc takze
przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiazujace przepisy p rawa.
7. Dane osobowe Podmiotów Danych beda przetwarzane przez Ubezpieczajacego przez okres trwania
umowy. Okres przetwarzania danych osobowych moze zostac kazdorazowo przedluzony o okres
przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia
ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez Ubezpieczajacego. Po tym okresie
dane beda przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
8. Podmiotowi Danych przysluguje prawo: dostepu do tresci danych oraz zadania ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
9. Podmiotowi Danych przysluguje takze prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania
danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Ubezpieczajacego (jako
Administratora danych) lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporzadzenia 2016/679).
10. Podmiotowi Danych przysluguje takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmujacego sie ochrona danych osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporzadzenia 2016/679.
11. Udostepnienie danych osobowych przez Ubezpieczyciela jest niezbedne do zawarcia oraz
wykonania umowy.
12. Ubezpieczajacy przetwarzajac dane osobowe Podmiotu Danych nie stosuje zautomatyzowanych
procesów podejmowania decyzji.
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§13
Umowa zostala sporzadzona w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

................................
UBEZPIECZYCIEL

.............................................
UBEZPIECZAJACY

UWAGA :
1/ Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zaproponowania zmian przez Wykonawce do w/w wzoru umowy.
Zamawiajacy zastrzega mozliwosc nieuwzglednienia zmian zaproponowanych przez Wykonawce –
niekorzystnych dla Zamawiajacego.
* ) w zaleznosci od tresci zlozonej oferty.
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UM OWA GRUPOWEGO UBEZPI ECZENI A ODPOWI EDZI AL NOSCI CY WI L NEJ
NR PK M /ZRS/N/…….
zawar ta w wyniku pr zepr owadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w tr ybie
pr zetar gu nieogr aniczonego- znak: PK M /ZRS/N/22/21
w Gdyni w dniu………….… pomiedzy:

1/ Przedsiebiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, pod adresem:
81-571 Gdynia, ul. Rdestowa 51A, wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000075417, NIP: 586-10-08-276, REGON: 190418189, kapital
zakladowy: ………………. zl, posiadajaca status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt.6)
ustawy o przeciwdzialaniu nadmiernym opóznieniom w transakcjach handlowych, reprezentowana
przez:
...................................................................................
zwana dalej „Ubezpieczajacym”, a:
2/ firma..... / siedziba ..../ wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez ......./ pod numerem ……./ NIP........./ REGON …………………./wysokosc
kapitalu zakladowego ...... ( pokryty w calosci)/, reprezentowana przez ............
zwanym dalej „Ubezpieczycielem”, o nastepujacej tresci:
§1
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosc Ubezpieczonego za szkody wyrzadzone
w mieniu pracodawcy (Ubezpieczajacego) lub mieniu powierzonym pracodawcy (Ubezpieczajacemu),
na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazków sluzbowych.
2. Uzyte w umowie okreslenia oznaczaja:
Ubezpieczajacy - Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.;
Ubezpieczony – pracownik-kierowca (w tym równiez pracownik zaplecza technicznego)

Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.;
Ubezpieczyciel - ……………………………………………..
3. Szkoda jest uszczerbek na mieniu pracodawcy lub w mieniu powierzonym pracodawcy powstaly
na skutek nieprawidlowego wykonania obowiazków pracownika rodzacy obowiazek naprawienia
szkody, do wysokosci sumy gwarancyjnej.
4.Ubezpieczeniem objeta jest odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
1. Ubezpieczajacy oplacac bedzie skladke podana w ofercie przetargowej przez Ubezpieczyciela
w wysok osci:
a) za pracowników -kierowców ubezpieczonych na Sume Gwarancyjna w wysokosci 9.000,00 zl:
…………. zl (skladka roczna za osobe) x 172 [slownie: sto siedemdziesiat dwa] (liczba
przystepujacych do ubezpieczenia pracowników-kierowców) = …………………….. zl
b) za pracowników -kierowców ubezpieczonych na Sume Gwarancyjna w wysokosci 6.000,00 zl:
…………. zl (skladka roczna za osobe) x 86 [slownie: osiemdziesiat szesc] (liczba przystepujacych do
ubezpieczenia pracowników-kierowców) = …………………….. zl
c) za pracowników -kierowców ubezpieczonych na Sume Gwarancyjna w wysokosci 3.000,00 zl:
…………. zl (skladka roczna za osobe) x 38 [slownie: trzydziesci osiem] (liczba przystepujacych do
ubezpieczenia pracowników-kierowców) = ………………………….. zl
w terminach zgodnych z zapisem §6 umowy na rachunek bankowy:
……………………………………………………
2. Ubezpieczyciel dopuszcza mozliwosc przystapienia do ubezpieczenia mniejszej liczby
pracowników-kierowców niz w/w liczba wszystkich zatrudnionych., z uwagi na fakt iz decyzje o
przystapieniu do ubezpieczenia podejmuja indywidualnie pracownicy-kierowcy Ubezpieczajacego
jako Ubezpieczeni i platnicy skladki.
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3. Ubezpieczyciel zobowiazany jest do wyplaty odszkodowania w granicach sumy gwarancyjnej
okreslonej w §3 niniejszej umowy.
§3
Suma gwarancyjna na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - górna granica
odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego pracownika-kierowcy:
- dla zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu pracy – 9.000,00 zl
- dla zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu pracy – 6.000,00 zl
- dla zatrudnionych w niepelnym wymiarze czasu pracy – 3.000,00 zl

Pracownicy-kierowcy zatrudnieni na pelny etat moga wylacznie przystapic do ubezpieczenia z Suma
Gwarancyjna na poziomie 6.000 zl lub 9.000 zl. Pracownicy-kierowcy zatrudnieni na niepelny etat
moga przystapic do ubezpieczenia z Suma Gwarancyjna na poziomie 3.000 zl, 6.000 zl lub 9.000 zl.
Pracownicy zaplecza technicznego moga przystapic do ubezpieczenia z Suma Gwarancyjna na
poziomie 3.000 zl, 6.000 zl lub 9.000 zl.
Ubezpieczyciel dopuszcza mozliwosc zmiany (podwyzszenia) wysokosci Sumy Gwarancyjnej w
trakcie trwania okresu ubezpieczenia pod warunkiem braku szkód z aktualnego ubezpieczenia. Zmiana
wysokosci Sumy gwarancyjnej nastepuje od pierwszego dnia nastepnego miesiaca po zglos zeniu
zmiany przez pracownika-kierowce.
§4
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1. wyrzadzone przez Ubezpieczonych nieupowaznionych do prowadzenia sluzbowych pojazdów
mechanicznych,
2. wyrzadzone umyslnie,
3. spowodowane przez Ubezpieczonych bedacych w stanie nietrzezwosci w rozumieniu kodeksu
karnego lub pod wplywem srodka odurzajacego,
4. eksploatacyjne, wynikle ze zuzycia technicznego pojazdu
5. powstale na skutek rabunku pojazdu, pozaru lub wybuchu, jezeli pozar lub wybuch nie sa
nastepstwem zderzen z innymi pojazdami, przedmiotami, osobami lub zwierzetami.
§5
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia
2022 roku w oparciu o deklaracje imienna przystapienia pracowników do grupowego ubezpieczenia.
2. Ubezpieczajacy przedstawi Ubezpieczycielowi do dnia 10 stycznia 20 22 roku imienny wykaz
pracowników podpisany przez osoby, które przystepuja do umowy ubezpieczenia. Wykaz ten
traktowany jest jako deklaracja zgody Ubezpieczonych i wniosek Ubezpieczajacego o zawarcie
umowy.
3. W przypadku rozwiazania umowy o prace z Ubezpieczonym Ubezpieczyciel zwróci
Ubezpieczajacemu skladke za okres, w którym nie bedzie udzielal ochrony ubezpieczeniowej, pod
warunkiem, ze nie wyplacil odszkodowania, nie jest zobowiazany do wyplaty odszkodowania lub

obejmie ochrona ubezpieczeniowa innego pracownika wskazanego przez Ubezpieczajacego.
4. Ubezpieczajacy jest uprawniony do zwiekszenia liczby ubezpieczonych pracowników-kierowców w
trakcie trwania niniejszej umowy pod warunkiem zawiadomienia o tym fakcie Ubezpieczyciela.
Uwaza sie, ze warunek ten zostal spelniony poprzez przeslanie zawiadomienia droga
mailowa:………………..
W takim przypadku Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej od dnia nastepnego
po otrzymaniu zawiadomienia.
5. Rozliczenie skladki zwiazane ze zmianami liczby Ubezpieczonych pracowników-kierowców
okreslonych w pkt. 3 i 4 odbedzie sie w cyklach pólrocznych tj.:
a) za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. – do dnia 25.07.2022r.
b) za okres od 01.07.20 22r. do 31.12.20 22r. – do dnia 25.01.2023r.
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§6
Realizacj a plat nosci – skladka za ubezpieczenie platna bedzie w równych ratach kwar taln ie, gdzie
pierwsza rata skladki platna bedzie w terminie 30 (slownie: trzydziesci) dni od podpisania umów
ubezpieczenia potwierdzonego polisami ale nie wczesniej niz 14 (slownie: czternascie) dni od daty
rozpoczecia ochrony ubezpieczeniowej, a kolejne raty – ostatniego dnia roboczego kolejnego kwartalu
ubezpieczeniowego.
§7
1. Ubezpieczyciel jest uprawniony do kontroli dokumentów Ubezpieczajacego dotyczacych realizacji
niniejszej umowy, rozliczen i przekazywania skladek.
2. Ubezpieczajacy wyznacza …………………………………………… jako osoby odpowiedzialne
za prawidlowa realizacje niniejszej umowy i wspólprace z Ubezpieczycielem.
§8
Umowa ubezpieczenia z pracownikiem-kierowca wygasa:
- z data rozwiazania umowy o prace miedzy Ubezpieczajacym a pracownikiem -kierowca, bez wzgledu
na tryb rozwiazania, badz z chwila wygasniecia umowy o prace;
- z data wyczerpania Sumy Gwarancyjnej okreslonej w niniejszej umowie za szkody wyrzadzone
przez jednego pracownika-kierowcy w okresie jednego roku kalendarzowego liczonego od dnia
zawarcia umowy.
§9
W przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej (równiez niepelnego wyczerpania) w odniesieniu do
pracownika-kierowcy Ubezpieczyciel umozliwi Ubezpieczonemu doubezpieczenie do pierwotnej
wysokosci sumy gwarancyjnej z 100% (slownie: sto procent) zwyzka skladki. Kazde kolejne
wyczerpanie sumy gwarancyjnej skutkowac bedzie wzrostem skladki o 200% (slownie: dwiescie
procent).
§10
1. Likwidacja szkody bedzie przebiegac bez ogledzin rzeczoznawcy – samolikwidacja szkody.
2.Ubezpieczyciel wyznacza osobe do kontaktu z Ubezpieczajacym podczas likwidacji
szkody:…………………………. nr tel…………………. adres e-mail…………………………...
3.Ubezpieczajacy w przypadku powstania szkody zglosi szkode telefonicznie pod numer podany przez
Ubezpieczyciela lub przez strone internetowa Ubezpieczyciela oraz przesle nizej wymienione
dokumenty na adres e-mailowy podany przez Ubezpieczyciela:
- wniosek zgloszenia szkody podpisany przez upowaznionego pracownika Ubezpieczajacego
(wzór wniosku ponizej);
- raport pracownika-kierowcy potwierdzajacy jego odpowiedzialnosc w zwiazku z zaistniala
szkoda lub Raport o wypadku-kolizji sporzadzony przez sluzby ruchu Zarzadu Komunikacji
Miejskiej w Gdyni;
- kserokopie dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu;
- dokumentacje fotograficzna uszkodzonego pojazdu z uwzglednieniem jednego zdjecia, na
którym widoczny jest nr rejestracyjny lub nr ewidencyjny;
- Specyfikacje Kosztów -Rachunek dokonanej naprawy wraz z wydrukiem magazynowym
bedacym zestawieniem materialów potwierdzajacym zuzyte czesci i materialy do naprawy
przedmiotowej szkody. Zestawienie materialów jest równiez pelnoprawnym dokumentem
magazynowym potwierdzajacym zakup czesci od producentów;
- w przypadku uszkodzenia pojazdu skutkujacego koniecznoscia kasacji pojazdu –
zaswiadczenie o demontazu pojazdu oraz decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu.
4.Rozliczanie szkody odbywac sie bedzie na podstawie Specyfikacji Kosztów, w której zastosowanie
bedzie miala stawka godzinowa za naprawe autobusów w wysokosci 130 zl, zgodnie z Zarzadzeniem
Zarzadu PKM Nr 12/2009 z dnia 15.06.2009 r.
5. W przypadku, gdy sprawcami szkody jest dwóch lub wiecej pracowników-kierowców
odszkodowanie zostanie wyplacone z kazdego ubezpieczenia proporcjonalnie do stopnia

przyczynienia sie do szkody zgodnie z przedstawionymi Wykonawcy dokumentami.
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§11
Ubezpieczyciel wyplaca Ubezpieczajacemu odszkodowanie w terminie 14 (slownie: czternascie) dni
od dnia dostarczenia dokumentów, o których mowa w §10 pkt 3 umowy na rachunek bankowy
Ubezpieczajacego 05 1440 1026 0000 0000 0034 2149.
§12
1. Ubezpieczyciel zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy oraz zobowiazania wyznaczonej przez
niego kadry wykonawczej przedmiotu umowy, w tym podwykonawców Ubezpieczyciela, do
zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, jak równiez informacji o sposobach ich
zabezpieczenia lub innych informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa Ubezpieczajacego
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), do których Ubezpieczyciel lub wskazana przez niego kadra wykonawcza
przedmiotu umowy beda mieli dostep w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Obowiazek
zachowania tajemnicy obowiazuje przez caly okres obowiazywania niniejszej umowy jak równiez po
jej wygasnieciu lub rozwiazaniu.
2. Ubezpieczyciel zobowiazuje sie do stosowania oraz zobowiazania wyznaczonej przez niego kadry
wykonawczej przedmiotu umowy, w tym podwykonawców Ubezpieczyciela, do stosowania przez
okres obowiazywania niniejszej umowy wszelkich procedur lub regulaminów dotyczacych ochrony
danych osobowych obowiazujacych w organizacji Ubezpieczajacego, na zadanie Ubezpieczajacego
lub w przypadkach okreslonych obowiazujacymi przepisami prawa.
§13
1. Ubezpieczyciel wraz z przedstawieniem mu przez Ubezpieczajacego imiennego wykazu
pracowników Ubezpieczajacego przystepujacych do umowy ubezpieczenia, staje sie administratorem
ich danych osobowych.
2. Ubezpieczyciel zobowiazany jest w imieniu Ubezpieczajacego zaznajomic Podmioty Danych,
o których stanowi §13 ust. 3 niniejszej umowy, o tresci §13 ust. 3-13 niniejszej umowy, w formie
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Ubezpieczyciel zobowiazany jest do wykonania
niniejszego zobowiazania w sposób umozliwiajacy wykazanie jego wykonania i do udostepnienia
Ubezpieczajacemu na kazde jego wezwanie, w terminie przez Ubezpieczajacego wskazanym, jednak
nie krótszym niz 2 (dwa) dni od daty zlozenia stosownego zadania, dowodu jego wykonania.
3. Administratorem danych osobowych osób reprezentujacych Ubezpieczyciela, jak równiez osób
zatrudnionych przez Ubezpieczyciela niezaleznie od podstawy prawnej zatrudnienia (np. umowa
o prace, umowy cywilnoprawne), których dane osobowe beda ujawniane Ubezpieczajacemu
w zwiazku z zawarciem oraz realizacja niniejszej umowy (w tym kadry wykonawczej przedmiotu
umowy) (dalej lacznie: Podmioty Danych) jest Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
z siedziba w Gdyni pod adresem: 81-577 Gdynia ul. Rdestowa 51A, wpisana do rejestru
przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000075417, NIP: 586-10-08276, REGON: 190418189, e-mail: sekretariat@pkmgdynia.pl (dalej: takze jako „Administrator”).
4. We wszelkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych nalezy kontaktowac
sie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych powolanym przez Administratora, droga
elektroniczna na nastepujacy adres e-mail: iodo@pkmgdynia.pl lub droga poczty tradycyjnej na adres:
81-571 Gdynia ul. Rdestowa 51A z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
5. Dane osobowe Podmiotów Danych beda przetwarzane przez Ubezpieczajacego w celu:
a) wykonania umowy grupowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej numer PKM/ZRS/N/….
zawartej w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego - znak: PKM/ZRS/N/22/21 laczacej Ubezpieczajacego z Ubezpieczycielem, który
udostepnil dane osobowe Podmiotu Danych jako swojego reprezentanta, osobe wskazana do kontaktu
lub realizacji niniejszej umowy;
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami;
c) zapewnienia bezpieczenstwa lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogloby narazic Ubezpieczajacego na szkode, w przypadku przetwarzania danych przez
Ubezpieczajacego poprzez jego monitoring wizyjny prowadzony na nieruchomosci lub w pojazdach

komunikacji miejskiej;
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?

?

?

?

?

d) realizacji obowiazków publicznoprawnych zwiazanych z wykonywaniem umowy, wynikajacych
przede wszystkim z postanowien odpowiednich przepisów podatkowych i rachunkowosci:
- podstawa prawna przetwarzania danych w pkt a)-c) jest prawnie uzasadniony interes
Ubezpieczajacego lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
– dalej: Rozporzadzenie 2016/679);
- podstawa prawna przetwarzania danych w pkt d) jest niezbednosc do wypelnienia obowiazku
prawnego ciazacego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporzadzenia 2016/679).
6. Dane osobowe Podmiotów Danych udostepnione zostaly Ubezpieczajacemu przez Ubezpieczyciela
– [__] z siedziba w [__] przy ul. [__], [kod pocztowy, miejscowosc], KRS: [__], NIP: [__], REGON:
[__] w nastepujacym zakresie: [__]
7. Dane osobowe Podmiotów Danych moga byc przekazywane podmiotom swiadczacym uslugi na
rzecz Ubezpieczajacego zwiazane z wykonywaniem umowy takie jak: uslugi brokerskie, ksiegowe,
rejestracja korespondencji, rozliczanie rozmów telefonicznych, jak równiez podmiotom bedacym
dostawcami systemów informatycznych i uslug IT, operatorom pocztowym i kurierom, bankom oraz
innym podmiotom swiadczacym uslugi platnicze, podmiotom swiadczacym uslugi prawne,
podmiotom swiadczacym uslugi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe moga byc takze
przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiazujace przepisy prawa.
8. Dane osobowe Podmiotów Danych beda przetwarzane przez Ubezpieczajacego przez okres trwania
umowy. Okres przetwarzania danych osobowych moze zostac kazdorazowo przedluzony o okres
przedawnienia roszczen, jezeli przetwarzanie danych osobowych bedzie niezbedne dla dochodzenia
ewentualnych roszczen lub obrony przed takimi roszczeniami przez Ubezpieczajacego. Po tym okresie
dane beda przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
9. Podmiotowi Danych przysluguje prawo: dostepu do tresci danych oraz zadania ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
10. Podmiotowi Danych przysluguje takze prawo wniesienia sprzeciwu wzgledem przetwarzania
danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Ubezpieczajacego (jako
Administratora danych) lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporzadzenia 2016/679).
11. Podmiotowi Danych przysluguje takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmujacego sie ochrona danych osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Rozporzadzenia 2016/679.
12. Udostepnienie danych osobowych przez Ubezpieczyciela jest niezbedne do zawarcia oraz
wykonania umowy.
13. Ubezpieczajacy przetwarzajac dane osobowe Podmiotu Danych nie stosuje zautomatyzowanych
procesów podejmowania decyzji.
§14
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w postaci obustronnie podpisanego aneksu.
§15
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Kodeksu Pracy i Ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej.
§16
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Ubezpieczajacego, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
Ubezpieczajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 (slownie: trzydziesci) dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Ubezpieczyciel moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.
§17
Spory wynikajace z tytulu realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady powszechne
wlasciwe dla siedziby Ubezpieczajacego.
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§18
Integralna czesc umowy stanowia:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie mienia,
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Przedsiebiorstwa
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Rdestowa 51A na okres jednego roku –
znak: PKM/ZRS/N/22/21 ;
b) Oferta zlozona przez Ubezpieczyciela w przetargu nieograniczonym – znak: PKM/ZRS/N/22/21 ;
c) Umowa grupowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej numer PKM/ZRS/N/….z dnia…..

§19
Umowa zostala sporzadzona w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

................................
UBEZPIECZYCIEL

.............................................
UBEZPIECZAJACY

UWAGA :
1/ Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zaproponowania zmian przez Wykonawce do w/w wzoru umowy.
Zamawiajacy zastrzega mozliwosc nieuwzglednienia zmian zaproponowanych przez Wykonawce –
niekorzystnych dla Zamawiajacego.
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W ZÓR WNIOSK U ZGL OSZENI A SZK ODY Z POL ISY GRUPO WEGO
UBEZPI EC ZENI A ODPO WI ED ZI A L NOSCI CY WI L NEJ
1.

Nr szkody

2.

Data szkody, godzina

3.

M iej sce szkody

4.

Dane ubezp ieczaj acego

5.

Naleznosc do zaplat y za
pr zedmiot owa szkode pr zelac
na konto nr
Dane ubezp ieczonego
spr awca szkody : I mie
Nazwisko
Adr es:
Pesel

7.

Dane poj azdu uszkodzonego

Pr zedsiebiorstwo K omunikacji M iejskiej Sp. z o.o.
81-571 Gdynia ul. Rdestowa 51A
PK O BP S.A. 05-1440-1026-0000-0000-0034-2149

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

8.

Opis zdar zen ia

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
9.

Opis szkód w poj ezdzie

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Gdynia, dnia …………………………………………………

……………………………………………………..
podpis osoby zglaszajacej
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Z AL AC ZNI K NUM ER 3 DO SI W Z
I NF ORM ACJE NA T EM AT PRZEBI EGU UBEZPI ECZENI A DOT YC Z ACE
CZESCI 1 (PAK I ET I ) i CZESCI 2 (PAK I ET I I )

Dotychczasowy przebieg ubezpieczenia pod wzgledem szkodowosci.

Szkodowosc
(szkody wraz z rezerwami)
201 7

201 8

201 9

2020

2021

M ienie od wszyst k ich r yzyk (st an na dzien 04.10.2021)

Ilosc szkód
Wyplacone odszkodowania

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i rezerwy (PLN)
Spr zet elekt r oniczny (st an na dzien 04.10.2021)

Ilosc szkód
Wyplacone odszkodowania

1

0

0

1

0

934,95

0

0

282,59

0

i rezerwy (PLN)
Odpowiedzialnosc cywilna (st an na dzien 04.10.2021)

Ilosc szkód
Wyplacone odszkodowania

i rezerwy (PLN)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OC pr acowników-kier owców (stan na dzien 04.10.2021)

Ilosc szkód
Wyplacone odszkodowania

37

30

19

20

11

92.108,04

72.409,40

41.949,35

47.194,56

45.765,97

i rezerwy (PLN)
OC komunikacyj ne (okr es spr awozdawczy do 04.10.2021)

Ilosc szkód
Wyplacone odszkodowania

37

38

30

26

14

195.483,81

251.050,95

177.501,71

130.211,15

66.815,24

i rezerwy (PLN)
AC komunikacyj ne (okr es sprawozdawczy do 04.10.2021)

Ilosc szkód
Wyplacone odszkodowania
i rezerwy (PLN)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NW komunikacyj ne (okr es spr awozdawczy do 04.10.2021)
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Ilosc szkód
Wyplacone odszkodowania

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i rezerwy (PLN)

Szkody w ubezpieczeniu komunikacyjnym zostaly opracowane zgodnie z data wystapienia szkody.
W celu obnizen ia szkodowosci Zamawiaj acy wpr owadzil nast epuj ace rozwiazan ia:

1.
2.

•
•
•
•
•

Raz w miesiacu dokonuje analizy wszystkich zdarzen;
Na kierowce, który mial z wlasnej winy dwie szkody w miesiacu lub wiecej, naklada
sie nastepujace sankcje:

przeprowadza rozmowe sluzbowa
przeprowadza rozmowe ostrzegawcza,
naklada kare regulaminowa – upomnienia, nagany
obniza wymiar premii miesiecznej,
w ostatecznosci rozwiazuje umowe o prace.

I nf or macje na temat dzialan Zamawiaj acego pr zepr owadzonych w celu obnizenia szkodowosci:
L .p.

Rodzaj r ozw iazan ia

2016

2017

2018

2019

2020

2021

188

244

237

244

227

168

1.

Rozmowy sluzbowe

2.

Rozmowy
ostrzegawcze

2

3

2

1

5

4

3.

Upomnienia/ nagany

0

6

4

3

4

2

4.

Brak premii

79

88

83

72

70

29
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Z AL AC ZNI K NUM ER 4 DO SI W Z
OPI S K ONST RUK CJI BUDYNK ÓW

Gdynia ul. Chwaszczynska 169

Konstrukcja:
1. Sciany zewnetrzne
1.1. Sciany zewnetrzne budynku hali warsztatowej wykonane sa z plyt warstwowych dla
lekkiej obudowy Deltherm na ryglach stalowych wg projektu konstrukcyjnego. W strefie cokolowej podwaliny wg projektu konstrukcyjnego, termoizolacja - styropian 10 cm. Warstwa zewnetrzna beton grubosci 5 cm powiazany z podwalina oblozona plytkami z gresu mrozoodpornego.
1.2 Sciany zewnetrzne budynku administracyjno -socjalno -technicznego
a) Na lawie fundamentowej do 50cm ponad terenem: warstwa wewnetrzna: sciana murowana
z bloczków betonowych na zaprawie cementowo -wapiennej. Pionowa izolacja przeciwwilgociowa: 2x
lepik na goraco. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa: 50 cm ponad terenem. Izolacja cieplna:
styropian samogasnacy. Warstwa zewnetrzna: tynk lateksowo - cementowy na siatce z wlókna
szklanego, w miejscach narozy dwie warstwy siatki; gres mrozoodporny.
b) Powyzej poziomu 50 cm nad terenem: warstwa wewnetrzna: murowana z bloczków
gazobetonowych, od wewnatrz tynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. Budynek
administracyjny zostal skrócony w zwiazku z budowa drogi S6. Elementy konstrukcyjne przy
przebudowie zostaly zastosowane podobnie jak przy budowie calego obiektu w 2000 r. z wyjatkami:
zastosowano Silke, grubszy styropian na ocieplenie scian, tynk z plyt gipsowych.
Paroizolacja: warstwa folii poliuretanowej PU. Termoizolacja: ocieplenie styropianem samogasnacym
mocowanym do sciany kolkami do styropianu. Warstwa zewnetrzna: w miejscach pokazanych na
rysunku rzutu i elewacji wykonac sciany dociskowe z gazobetonu, sciany tynkowac tynkiem
cementowo wapiennym, zatartym na gladko pod malowanie (farba do wymalowan zewnetrznych);
sciany dociskowe zaprojektowano w formie kaset; mutowanie zaczynac na katowniku nierdzewnym,
mocowanym do sciany konstrukcyjnej do poziomu parapetu okien wykonac okladzine z gresu
mrozoodpornego, powyzej fasada z profili aluminiowych z oknami uchylnymi.

2. Sciany wewnetrzne
2.1. Sciany pomiedzy kotlownia a rozdzielnia murowane z bloczków gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym.
2.2. Sciany pomiedzy pomieszczeniami 1.01 i 1.25 murowane z bloczków gazobetonowych na
zaprawie cementowo wapiennej, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo -wapiennym.
2.3. Pozostale sciany wszystkich pomieszczen technicznych, murowane z cegly dziurawki,
otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.
2.4. Sciany dzialowe pomieszczen biurowych i pozostalych sanitarnych oraz sciany pomiedzy
pom. akumulatorów i pom. prostowników a rozdzielnia i pom. porzadkowym z plyt gips.-karton.
szpachlowanych na zlaczach, mocow. na stelazu systemowym z gietych profili stalowych, ocynk.;
wypelnienie welna mineralna. W pomieszczeniach sanitarnych i akumulatorowych plyty
wodoodporne.

3. Dach
3.1. Dach nad hala warsztatowa
Konstrukcja: (wg projektu konstrukcyjnego) na platwiach stalowych blacha trapezowa, ocynkowana
ogniowo. Strona A (zewn.) zabezpieczona powloka poliestrowa, od strony B (wewn.) powlekana
dwuwarstwowa powloka poliestrowa. Mocowanie blachy do platwi gwozdziami w kazdej faldzie
naprzemianlegle, polaczenia blach wzdluz faldy na nity jednostronne. Paroizolacja: bitumiczna
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(zgrzewana). Ocieplenie: styropian laminowany papa. Pokrycie dachu: 2x papa na lepiku, wierzchnia
warstwa zgrzewana,
3.2. Dach nad budynkiem administracyjno -socjalnym
Konstrukcja (wg projektu konstrukcyjnego): na wiencach zelbetowych z przymocowanymi do nich
belkami drewnianymi, blacha stal. trapezowa, ocynkowana ogniowo. Strona A (zewn) zabezpieczona
powloka poliestrowa, od strony B (wewn) powlekana dwuwarstwowa powloka poliestrowa.
Mocowanie blachy do platwi gwozdziami w kazdej faldzie naprzemianlegle, polaczenia blach wzdluz
faldy na nity jednostronne. Paroizolacja: bitumiczna (zgrzewana). Ocieplenie: styropian laminowany
papa. Pokrycie dachu: 2x papa na lepiku, wierzchnia warstwa zgrzewana.

4. Stacja transformatorowa – modulowa prefabrykowana konstrukcja skladajaca sie z nastepujacych
elementów:
- obudowa betonowa stacji wraz z komorami transformatorowymi (szt. 2)
- transformatory 2 szt.
- fundament betonowy prefabrykowany – kablownia
- rozdzielnice SN i nn
- dach betonowy plaski
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Z AL AC ZNI K NUM ER 5 DO SI W Z
ST AN Z ABEZPI ECZEN P -POZ Z W YCI AGI EM

W yciag z I nst r ukcj i t echnologiczno-r uchowej w zakr esie ochr ony
i bezp ieczenst wa pozar owego dla PK M sp. z o.o.
ul. Chwaszczynska 169

- Budynek hali obslugowo-naprawczej wraz zapleczem socjalnym i wydzielona czescia biurowa o
powierzchni uzytkowej 2.039,70 m2.
Obiekt wyposazono w instalacje:
• wodociagowa hydrantów wewnetrznych 7 szt. (∅52 szt.6, ∅25 szt.1),
• kanalizacyjna,
• odgromowa,
• wentylacyjna,
• gasnice sniegowe 4 szt.,
• gasnice proszkowe 11 szt.,
• gasnica CO2 1 szt.,
• koc sniegowy 4 szt.,
• komplet czujek sygnalizacyjnych odcinajacych doplyw gazu,
• glówny wylacznik pradu.
- Dyspozytornia, obiekt jednokondygnacyjny o powierzchni uzytkowej 320,60 m 2
Obiekt wyposazono w instalacje:
• wodociagowa,
• wentylacyjna,
• odgromowa,
• gasnice proszkowe 3 szt.,
• gasnica CO2 1 szt.,
• koc gasniczy 1 szt.,
• glówny wylacznik pradu.
- Stacja paliw, wiata o powierzchni uzytkowej 120 m 2.
Obiekt wyposazony jest w:
• agregat proszkowy AP – 25 – 2 szt.,
• gasnice proszkowe 7 szt.,
• koc gasniczy 7 szt.,
• glówny wylacznik pradu.
- Myjnia, obiekt o powierzchni uzytkowej 272,50 m2.
Obiekt wyposazony w instalacje:
• odgromowa,
• wodociagowa,
• gasnice proszkowa 3 szt.
- Plac postojowy dla 52 autobusów jednoczlonowych oraz 50 autobusów przegubowych o powierzchni
utwardzonej 20.100 m2.
Wyposazony jest w agregat proszkowy AP – 25 – 1 szt. oraz w kazdym autobusie po 2 gasnice
proszkowe 6 kg. co w pelni odpowiada i zabezpiecza pod wzgledem pozarowym.
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- Biurowy sprzet elektroniczny zabezpieczony jest w wiekszosci listwami przepieciowymi, pozostaly
sprzet oraz elektroniczny sprzet medyczny nie posiada dodatkowych zabezpieczen poza ewentualnymi
zabezpieczeniami fabrycznymi.
ul. Rdestowa 51A

- gasnice proszkowe 2 szt.
- gasnica CO2 1 szt.

Z AL AC ZNI K NUM ER 6 DO SI W Z
ST AN Z ABEZPI ECZEN PRZECI W K RAD ZI EZO W YCH

Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. przy ul. Chwaszczynskiej 169 posiada:
• monitorowany plac postojowy oraz stacje paliw,
• monitorowany budynek administracyjny wewnatrz i na zewnatrz,
• rejestracja calodobowa zdarzen na dysku twardym,
• ochrona mienia przez firme ochroniarska,
• system alarmowy dla budynku adm inistracyjnego,
• oddzielny system alarmowy dla kasy zlokalizowanej w budynku Dyspozytorni,
• kasa posiada: szybe kuloodporna, drzwi antywlamaniowe, kamere obserwujaca okno
kasowe, alarm napadowy, kraty w oknie.

Wynajmowany lokal przy ul. Rdestowej 51A posiada samodzielny niezalezny system alarmowy.
W zakresie ochrony zostala podpisana umowa z firma ochroniarska GARDA.
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Z AL AC ZNI K NUM ER 5 DO SI W Z
W YK A Z POJAZDÓW

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Marka pojazdu/ model
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN

A21
A21
A21
A21
A21
A21

VOLVO 7700
MAN A21
MAN A23 Lion`s City G
MAN A23 Lion`s City G
MAN A23 Lion`s City G
MAN A23 Lion's City G
MAN A23 Lion's City G
VOLVO 7000A
VOLVO 7000A
MAN A23 Lion`s City G
MAN A23 Lion`s City G
MAN A23 Lion`s City G
MAN A23 Lion`s City G
MAN A23 Lion`s City G
MAN A23 Lion`s City G
MAN A23 Lion`s City G
VOLVO 7000A
MAN A23
MAN A23
MAN A23
MAN A53
MAN A21
MAN A21
MAN A23
MAN A23
MAN A23
MAN A23
MAN A23
MAN NL313
MAN NL313
MAN A23
MAN A21
MAN A21
MAN A21
MAN A21
MAN LION’S CITY
MAN A21
MAN A21

Rodzaj
pojazdu

Nr rej.

Rok
prod.

autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus

GA 4793 P
GA 0023 S
GA 4795 P
GA 8274 N
GA 1412 T
GA 0026 S
GA 66549
GA 4796 P
GA 4339 F
GA 4331 F
GA 4336 F
GA 4327 F
GA 4328 F
GA 66542
GA 66548
GA 0773M
GA 0774M
GA 5797 L
GA 5830 J
GA 0761M
GA 5831 J
GA 5814 L
GA 51627
GA 0106W
GA 0114W
GA 4316W
GA 4317W
GA 3874Y
GA 3873Y
GA 4052Y
GA 4051Y
GA 8002Y
GA 8003Y
GA 8004Y
GA 259AE
GA 258AE
GA 093AU
GA 109AU
GA 114AU
GA 120AU
GA 124AU
GA 385CM
GA 016CP
GA 017CP

2001
2000
2000
2003
2000
2000
2004
2001
2007
2007
2007
2007
2007
2004
2004
2009
2009
2010
2009
2009
2009
2010
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2003
2003
2003
2005
2005
2005
2009
2009
2006
2008
2008
2008
2008
2006
2011
2011
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Nr nadwozia

Poj.

L. miejsc
siedz./ogólem

WMAA21ZZZYB019690
WMAA21ZZZYB019872
WMAAZ1ZZZYB019862
WMAA21ZZZ3R000857
WMAA21ZZZYB019870
WMAA21ZZZYB019874
YV3R7G62651102975
WMAA21ZZZYB019692

11967
11967
11967
11967
11967
11967
7284
11967
12816
12816
12816
12816
12816
7284
7284
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
7284
11967
11967
11967
11967
11967
11967
11967
11967
11967
11967
11967
10518
10518
11967
10518
10518
10518
10518
11967
10518
10518

29+1/98
31+1/91
29+1/98
32+1/105
30+1/91
31+1/91
32+1/106
29+1/98
44+1/161
44+1/161
44+1/161
44+1/161
44+1/161
44+1/176
44+1/176
44+1/161
44+1/161
44+1/161
44+1/161
44+1/161
44+1/161
44+1/161
44+1/176
48+1/152
48+1/152
52+1/154
52+1/154
32+1/91
32+1/91
48+1/152
48+1/152
44+1/153
44+1/153
44+1/153
32+1/93
32+1/93
44+1/151
30+1/85
30+1/85
30+1/85
30+1/85
32+1/85
34+1/85
34+1/85

WMAA23ZZ97R004414
WMAA23ZZ27R004416
WMAA23ZZ67R004418
WMAA23ZZ07R004415
WMAA23ZZ47R004417
YV3R7G72051102243
YV3R7G72X51102976
WMAA23ZZ69R006544
WMAA23ZZ19R006547
WMAA23ZZXBR008688
WMAA23ZZ59R006521
WMAA23ZZ09R006538
WMAA23ZZ39R006534
WMAA23ZZ3BR008693
YV3R7G71941001630
WMAA23ZZZ4B023689
WMAA23ZZZ4B023687
WMAA23ZZZ3B023330
WMAA23ZZZ3B023333
WMAA21ZZZ3R000823
WMAA21ZZZ4R001198
WMAA23ZZZ4B023688
WMAA23ZZZ4B023690
WMAA23ZZ15R002346
WMAA23ZZ65R002343
WMAA23ZZ85R002344
WMAA21ZZ29R006948
WMAA21ZZ09R006950
WMAA23ZZ76R003325
WMAA21ZZ28R004857
WMAA21ZZ18R004977
WMAA21ZZ38R004933
WMAA21ZZ08R004940
WMAA21ZZ36R003116
WMAA21ZZ6CR010220
WMAA21ZZ8CR010204
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN

A21
A21
A23 Lion`s City G
A23 Lion`s City G
A23 Lion`s City G
A23 Lion`s City G
A23 Lion`s City G
A23 Lion`s City G
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY G A 23
LION’S CITY A 21
LION’S CITY A 21
LION’S CITY A 21
LION’S CITY A 21
LION’S CITY A 21
LION’S CITY A 21
LION’S CITY A 21
LION’S CITY A 21
LION’S CITY A 21
LION’S CITY A 21
LION’S CITY A 21

autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus

GA 018CP
GA 019CP
GA 920CR
GA 921CR
GA 0131 S
GA 0132 S
GA 5787 L
GA 5815 L
GA 7351V
GA 7347V
GA 7340V
GA 7353V
GA 7341V
GA 7342V
GA 7343V
GA 7352V
GA 7344V
GA 7345V
GA 7346V
GA 7350V
GA 7349V
GA 7348V
GA 7354V
GA 950FV
GA 768GG
GA 474FH
GA 475FH
GA 473FH
GA 472FH
GA 471FH
GA 469FH
GA 470FH
GA 468FH
GA 467FH
GA 466FH
GA 464FH
GA 460FH
GA 461FH
GA 465FH
GA 462FH
GA 463FH
GA 538FH
GA 537FH
GA 536FH
GA 535FH
GA 534FH
GA 533FH
GA 532FH
GA 539FH
GA 531FH
GA 530FH
GA 528FH
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2011
2011
2009
2009
2012
2012
2010
2010
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2016
2006
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

WMAA21ZZ3CR010224
WMAA21ZZ8CR010185
WMAA23ZZ79R006858
WMAA23ZZ79R006861
WMAA23ZZ7DR011826
WMAA23ZZ6DR011834
WMAA23ZZ4BR008654
WMAA23ZZOBR008683
WMAA21ZZ7FR014569
WMAA21ZZ7FR014653
WMAA21ZZXFR014615
WMAA21ZZ5FR014618
WMAA21ZZ9FR014623
WMAA21ZZ6FR014627
WMAA21ZZ8FR014631
WMAA21ZZ3FR014634
WMAA21ZZ2FR014642
WMAA21ZZ8FR014645
WMAA21ZZ1FR014647
WMAA21ZZ1FR014650
WMAA21ZZ2FR014656
WMAA21ZZ7FR014667
WMAA21ZZ9FR014668
WMAA21ZZ9GR016941
WMAA35ZZ66C006700
WMAA23ZZ4KF011474
WMAA23ZZ5KF011211
WMAA23ZZ3KF011482
WMAA23ZZ4KF011622
WMAA23ZZ3KF011529
WMAA23ZZ4KF011555
WMAA23ZZ3KF011563
WMAA23ZZ8KF011445
WMAA23ZZ8KF011753
WMAA23ZZ1KF011769
WMAA23ZZ5LF011825
WMAA23ZZ3LF011788
WMAA23ZZ5KF011726
WMAA23ZZ8KF011574
WMAA23ZZ2LF011832
WMAA23ZZ9LF011830
WMAA21ZZ6KF011206
WMAA21ZZ1KF011582
WMAA21ZZ7KF011618
WMAA21ZZ7KF011568
WMAA21ZZ5KF011682
WMAA21ZZXLF011792
WMAA21ZZ8KF011725
WMAA21ZZ2KF011705
WMAA21ZZ8KF011630
WMAA21ZZ0KF011752
WMAA21ZZ1LF011826

10518
10518
10518
10518
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
12816
6871
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518
10518

34+1/85
34+1/85
45+1/177
45+1/177
44+1/161
44+1/161
44+1/161
44+1/161
29+1/85
29+1/85
29+1/85
29+1/85
29+1/85
29+1/85
29+1/85
29+1/85
29+1/85
29+1/85
29+1/85
29+1/85
29+1/85
29+1/85
29+1/85
27+1/85
24+1/66
44+1/141
44+1/141
44+1/141
44+1/141
44+1/141
44+1/141
44+1/141
44+1/141
44+1/141
44+1/141
44+1/141
44+1/141
44+1/141
44+1/141
44+1/141
44+1/141
29+1/88
29+1/88
29+1/88
29+1/88
29+1/88
29+1/88
29+1/88
29+1/88
29+1/88
29+1/88
29+1/88
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97 MAN LION’S CITY A 21
98 MAN LION’S CITY A 21
99 MAN LION’S CITY A 21
100 MAN 26.463 FNLT
101 VOLKSWAGEN CADDY
102 VOLKSWAGEN CADDY
VOLKSWAGEN CRAFTER 26
103
TDI
104 VOLKSWAGEN CADDY
105 SZTAPLARKA *
106 WÓZEK EL. MELEX

autobus
autobus
autobus
ciagnik
siodlowy
ciezarowy
ciezarowy

GA 527FH
GA 529FH
GA 526FH

2019
2019
2019

WMAA21ZZ7LF011829

WMAA21ZZ7KF011702
WMAA21ZZ8KF011742

10518
10518
10518

29+1/88
29+1/88
29+1/88

GA 0239 G

1998

WMAT361592W034248

12816

2

GA 3334X
GA 593CC

2012
2011

WV1ZZZ2KZCX112092
WV1ZZZ2KZCX026226

1598
1598

5
2

ciezarowy

GA 2190 T

2006

WV1ZZZ2EZ66002462

2461

3

ciezarowy
wolnobiezny
wolnobiezny

GA 6235Y
-

2008
2000
2000

XV1ZZZ2KZ9X045496
DU17333322
174372

1896

2
1
1

-

* Sztaplarka – wózek widlowy wysokiego podnoszenia napedzany silnikiem spalinowym prod.
BALKANCAR typ DV 17.33.33.22; przystosowany do przewozu materialów o znacznej masie,
stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu.
Uzywany jest glównie na terenie przedsiebiorstwa do prac rozladunkowych w magazynie oraz prac
pomocniczych do przewozu czesci i podzespolów z naprawianych autobusów.
Wózek widlowy poddawany jest corocznemu przegladowi przez Urzad Dozoru Technicznego.
DANE POJAZDÓW CI EZARO W YCH :

L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Nr rej.

DMC (kg)

Ladownosc (kg)

1.

VW Caddy

GA 593CC

2175

745

2.

VW Caddy

GA 6235Y

2189

741

3.

VW Cr after

GA 2190T

3500

1290

4.

MAN

GA 0239G

26000

---

5.

VW Caddy

GA 3334X

2253

743

I NF ORM ACJE DODAT K OW E:

Po zakonczonej pracy wszystkie pojazdy przechodza obsluge codzienna w hali obslugowonaprawczej, w której wykonuje sie takze przeglady techniczne i naprawy taboru.
Autobusy sa myte w ekologicznej myjni mechanicznej posiadajacej zamkniety obieg wody.
Stan techniczny pojazdów sprawdzany jest w Okregowej Stacji Kontroli Pojazdów.
Wszystkie czynnosci dotyczace planowania, rozliczania i ksiegowania sa skomputeryzowane.
Wszyscy kierowcy zatrudnieni sa w oparciu o umowe o prace i sa weryfikowani pod wzgledem
szkodowosci.
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ZAL A CZNI K NUM ER 8 DO SI WZ
F ORM UL ARZ OF ERT Y .

.........................................., dnia ..........
/ miejscowosc/

OFERTA
na ubezpieczenie Pr zedsiebior stwa K omunikacji M iejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni,
ul. Rdestowa 51A od odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenie mieni a or az
ubezpieczenie poj azdów na okr es jednego r oku - znak: PK M /ZRS/N/22/21

Po zapoznaniu sie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym wzorami
umów), my nizej podpisani, reprezentujacy:
.......................................................................................................................................................
[ nazwa/imie i nazwisko Wykonawcy]*
.......................................................................................................................................................
[ siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]*
numer telefonu....................................................................numer faksu......................................

adres internetowy.........................................................................................................................

adres e-mail d o korespondencji z Zamawiajacym w niniejszym postepowaniu
………………………………………………………………………………………………….

REGON*:....................................................NIP*.......................................................................
*

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzi elenie
zamówienia nalezy podac w odniesieniu do wszystkich Wykonawców
I . OSWI A DCZENI A:
Oswiadczamy, ze:
1/ uzyskalismy konieczne informacje do przygotowania oferty,
2/ wyzej wymieniony dokument (SIWZ) przyjmujemy bez zastrzezen ,
3/ jestesmy zwiazani zlozona oferta do dnia 31 grudnia 2021 roku,
4/ zobowiazujemy sie do zawarcia umowy/umów na warunkach okreslonych we wzorze
umowy/wzorach umów,
6/ zobowiazujemy sie, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza, do podpisania
umowy/umów w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego ,
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7/ wypelnilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalismy w celu ubiegania sie
o udzielenie zamówienia w niniejszym postepowaniu,*
1)

ro zpo rzadzenie P arlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 k wietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych oso bowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9 5/46/W E
(o gólne ro zporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 .0 5.2016, str. 1).
* W przypadku gdy W yko nawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wyl aczenie
sto so wania obo wiazku informacyjnego, stosownie do art. 1 3 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia W ykonawca nie sklada
(usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

I I . CENA:
Zobowiazujemy sie do wykonania przed miotu zamówienia za:

Czesc 1 (Pakiet I )
CENA – SK L ADK A ROCZNA ( br utto) * - .......................................... (slownie:
............................................................
.....................................................................................................................................................)
Czesc 1 (Pakiet I )
CENA – SK L ADK A ROCZNA ( br utto) * - .......................................... (slownie:
............................................................
.....................................................................................................................................................)
* Cena musi obej mowac:
a) war tosc pr zedmiot u zamówienia,
b) podatek VAT .

UWAGA: cena musi byc zaokraglona do dwóch mi ejsc po przecinku, czyli z dokladnoscia
do jednego grosza ( zgodni e z zasadami matematyki ).

I I I .NUM ER RACH UNK U BANK OWEGO WY K ONA WCY :
Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiajacy dokonywac bedzie ewentualnych
platnosci.....................................................................................................................................................

I V . DANE OSOBY /OSÓB ODPOWI ED ZI A L NY CH ZA REAL I ZA CJE
PRZEDM IO TU EWENTUA L NEJ UM O WY :
imie i nazwisko / imiona lub nazwiska / - ..................................................................................

stanowisko sluzbowe /stanowiska sluzbowe/- ............................................................................
dni pracy - ...............................................................................................................................
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godziny pracy - ........................................................................................................................
numer telefonu /numery telefonów/- .........................................................................................
adres poczty elektronicznej - ………………………………………………………………………

V.
INFORM A CJE
DO TY C ZA CE
I OGÓL NODOSTEPNY CH BA Z DANY CH :

BEZPL A TNY CH

Informujemy , ze bezplatna i ogólnodostepna baza danych to :
[zaznaczyc jedno wlasciwe z listy ponizej]

?

baza Krajowego
https://ems.ms.goc.pl/krs/;

Rejestru

Sadowego

dostepna

na

stronie

internetowej

?

baza Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej dostepna na stronie
internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;

?

……………….
/ jezeli dotyczy wpisac nazwe oraz adres internetowy innej bazy danych/

V I . DANE OSOBY UPO WA ZNIONEJ DO PODPISANI A UM O WY :
( w przypadku wyboru oferty Wykonawcy):
imie i nazwisko ...........................................................................................................................
stanowisko sluzbowe ..................................................................................................................

kwalifikowany podpis elektr oniczny, podpis osobisty lub podpis
zaufany osoby/ osób upowaznionej /upowaznionych
do r epr ezentowania Wykonawcy
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Z AL AC ZNI K NUM ER 9 DO SI W Z
OSW I ADCZ ENI E O SPEL NI ANI U W ARUNK ÓW
UDZI AL U W POST EPOW ANI U

..............................................., dnia .................................
/ miejscowosc/
znak: PKM/ZRS/N/22/21

Oswiadczam, ze Wykonawca, którego reprezentuje spelnia warunki udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie
Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba
od odpowiedzialnosci cywilnej

w Gdyni, ul. Rdestowa 51A

i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres

jednego roku – znak: PKM/ZRS/N/22/21, dotyczace posiadania uprawnien do wykonywania
okreslonej dzialalnosci lub czynnosci.

kwalifikowany podpis elektr oniczny, podpis osobisty lub podpis
zaufany osoby/ osób upowaznionej /upowaznionych
do r epr ezentowania Wykonawcy
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ZAL A CZNI K NUM ER 10 DO SI WZ
OSW I ADCZ ENI E O BRAK U PODST AW DO W YK L UCZENI A W YK ONA W C Y
Z POST EPOW ANI A O UDZI EL ENI E ZAM ÓW I ENI A

..............................................., dnia .................................
/ miejscowosc/

znak: PKM/ZRS/N/22/21

OSWI A DCZENIE
Oswiadczam, ze Wykonawca, którego reprezentuje nie podlega wykluczeniu z postepowania
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie
Przedsiebiorstwa Komunikacji Miejskiej

sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Rdestowa 51A od

odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie pojazdów na okres jednego
roku - znak: PKM/ZRS/N/22/21- na podstawie

§16 oraz §17 ust.1 pkt.4) „Regulamin udzielania

zamówien, których wartosc jest równa lub przekracza kwote 130 000 zlotych i jest nizsza od kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.3 ustawy Prawo zamówien publicznych przez
Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni” ze zmianami.*

kwalifikowany podpis elektr oniczny, podpis osobisty lub podpis
zaufany osoby/ osób upowaznionej /upowaznionych
do r epr ezentowania Wykonawcy

* §16 Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie wykonawce:
1) bedacego osoba fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego,
lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu
popelnienie tego przestepstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o któr ym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polski ej (Dz. U. poz. 769 ze zm.),
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g)

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o któr ych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;
2) jezel i urzedujacego czlonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspólnika spólki w spólce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spólce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestepstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec któr ego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uplywem terminu do skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uplywem terminu
skladania ofert dokonal platnosci naleznych podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wiazace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamówienia publiczne;
5) jezel i zamawiajacy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych przeslanek, ze wykonawca zawarl z innymi
wykonawcami porozumienie majace na celu zaklócenie konkurencji, w szczególnosci jezeli nalezac do tej samej
grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zlozyli
odrebne oferty, ofer ty czesci owe, chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty niezaleznie od siebie;
6) jezel i, w przypadkach, o których mowa w §8 ust.6, doszlo do zaklócenia konkurencji wynikajacego z wczesniejszego
zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, który nalezy z wykonawca do tej samej grupy kapitalowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba ze spowodowane tym
zaklócenie konkurencji moze byc wyeliminowane w inny sposób niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamówienia.
§17 ust.1 pkt.4)
Z postepowania o udzielenie zamówienia zamawiajacy moze wykluczyc wykonawce w stosunku do którego otwarto
likwidacje, ogloszono upadlosc, któr ego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawarl uklad z wierzycielami, którego
dzialalnosc gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.
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Z AL AC ZNI K NUM ER 11 DO SI W Z
F ORM UL ARZ CENOW Y

..............................................., dnia .................................
/ miejscowosc/

znak: PKM/ZRS/N/22/21
CZESC 1 (PAK I ET I )

Ubezpieczenie mienia od wszystkich r yzyk

L.P.

Suma ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia

(w zl)

Budynki, budowle nalezace do Urzedu Miasta

1.

Gdyni (wraz z instalacjami zewnetrznymi

i

16.809.809,78

wewnetrznymi)
Naklady

2.

inwestycyjne

modernizacja

(rozbudowa

magazynu,

i

dyspozytorni,

256.499,55

przylacza energetycznego pod stacje CNG oraz
adaptacja pomieszczenia na kase)
Maszyny,

3.

urzadzenia

i

aparaty

ogólnego

zastosowania; maszyny, urzadzenia i aparaty
specjalistyczne;

467.225,84

urzadzenia techniczne – bez

sprzetu elektronicznego
Stacja

4.

transformatorowa

elektroenergetycznym

z

SN

przylaczem
i

siecia

309.900,00

elektroenergetyczna nn
Srodki

5.

obrotowe

materialy

i

(zapasy

artykuly

magazynowe

techniczne,

–
563.851,45

czesci

zamienne)

6.

7.

Narzedzia, przyrzady, wyposazenie (jako srodek

1.631.269,12

trwaly)
Wyposazenie

(przedmioty

nietrwale

w

315 .064,83

uzytkowaniu)
Srodki transportowe (w miejscu postoju) w tym:

8.

- autobusy komunikacji miejskiej 3 4.961 .316,01

35.100 .809,7 5

- pozostale srodki transportu 139.493,74
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Wartosci pieniezne w kasie ogniotrwalej:

9.

- gotówka 80.000,00 zl

590.000,00

- bilety jednorazowe 510.000,00 zl
10.

Mienie pracownicze (600 zl/pracownika)

54.000,00

Limity odpowiedzialnosci dla szkód powstalych w wyniku kradziezy z wlamaniem, rabunku i dewastacji oraz szyb i innych
przedmiotów od stluczenia
Stawka

L.P.

Przedmiot ubezpieczenia

Limity (w zl)

roczna
(w % SU)

11.

Maszyny, urzadzenia, wyposazenie

30.000,00

Srodki obrotowe (zapasy magazynowe –

12.

materialy i artykuly techniczne, czesci

30.000,00

zamienne)
Wartosci

13.

pieniezne

od

kradziezy

z

wlamaniem:

590.000,00

- gotówka 80.000,00 zl
- bilety jednorazowe 510.000,00 zl
Wartosci

pieniezne

od

rabunku

w

transporcie:
14.

- gotówka 80.000,00 zl (okolo 60

590.000,00

transportów rocznie)
- bilety jednorazowe 510.000,00 zl
(okolo 20 transportów rocznie)
Wartosci pieniezne od rabunku w lokalu:

15.

- gotówka 80.000,00 zl

590.000,00

- bilety jednorazowe 510.000,00 zl
Dewastacja (budynki, budowle, srodki

16.

obrotowe,

maszyny,

urzadzenia,

30.000,00

wyposazenie)
Dewastacja w srodkach transportowych

17.

w miejscu postoju (autobusy wraz z ich

30.000,00

wyposazeniem)

18.

Kradziez zwykla

10.000,00

19.

Szyby i inne przedmioty od stluczenia

10.000,00
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SK L ADK A L ACZNA ZA UBEZPIECZENIE M IENIA OD WSZYSTK ICH

RYZYK

Ubezpieczenie spr zetu elektr onicznego

L.P.

1.
2.

Suma ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia

(w zl)

elektroniczny

roczna (w

Skladka roczna (w
zl)

% SU)

338.729,33

Sprzet elektroniczny stacjonarny
Sprzet

Stawka

stacjonarny

–

system
74.808,00

telewizji przemyslo wej i alarm
Sprzet elektroniczny przenosny (np. laptopy,
tablety, notebooki, projektory przenosne, kamery,

3.

aparaty cyfrowe, telefony komórkowe, system

677.334,59

monitoringu w autobusach itp. ), sondy paliwowe

i GPS.
4.

5.

Odtworzenie licencjonowanego oprogramowania

250.000,00

Odtworzenie danych i wymiennych nosników
50.000,00
danych
SK L ADK A L ACZNA ROCZNA ZA UBEZPIECZENIE SPRZETU
EL EK TRONICZNEGO

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
L.P.

Zakres ubezpieczenia

OC

za

szkody

prowadzona

wyrzadzone

dzialalnoscia

w

zwiazku

statutowa

Suma Gwarancyjna

Skladka roczna

/Podlimit (w zl)

(w zl)

z

(umowa

spólki) oraz posiadanym, uzytkowanym oraz

1.

administrowanym
wykorzystywane

mieniem,
w

tej

które
dzialalnosci

jest
1.500.000,00

i

prowadzeniem stacji diagnostycznej oraz stacji
tankowania gazem ziemnym z uwzglednieniem

OC za produkt.
OC za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone

2.

w

wyniku

niewykonania

lub

nienalezytego

1.500.000,00

wykonania zobowiazania w tym szkody powstale
po przekazaniu przedmiotu obróbki, naprawy,
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czyszczenia, konserwacji lub innych uslug o
podobnym

charakterze

wraz

ze

szkodami

powstalymi w zwiazku z prowadzeniem stacji
diagnostycznej.
OC za szkody wyrzadzone w zwiazku dzialaniem,
awaria,

eksploatacja

lub

zniszczeniem/uszkodzeniem

3.

urzadzen

wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
1.500.000,00

oraz powstalych w zwiazku z nieszczelnoscia
dachów i stolarki okiennej w budynkach, w
których

prowadzona

jest

dzialalnosc

Zamawi ajacego.
OC za szkody wyrzadzone przez pracowników
Zamawiajacego

(zatrudnionych

na

podstawie

umowy o prace lub umów innych niz umowa o

4.

prace)

a

takze

pracownikami

przez

osoby

nie

bedace

Zamawiajacego,

za

które

1.500.000,00

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc w ramach
stosunku prawnego laczacego strony.
OC za szkody wyrzadzone osobom bliskim
pracowników Zamawiajacego (zatrudnionych na
podstawie umowy o prace lub umów innych niz

5.

umowa o prace) a takze osób nie bedacych
pracownikami

Zamawiajacego,

za

1.500.000,00

które

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc w ramach
stosunku prawnego laczacego strony.
OC pracodawcy za szkody rzeczowe i osobowe

6.

wyrzadzone

pracownikom

Zamawiajacego
200.000,00

powstale w nastepstwie wypadków przy pracy
niezaleznie

od podstawy zatrudnienia.

OC za szkody spowodowane przez pojazdy

7.

mechaniczne nie podlegajace obowiazkowemu
ubezpieczeniu

OC

posiadaczy

200.000,00
pojazdów

mechanicznych.
OC za szkody w nieruchomosciach uzytkowanych

8.

przez

Zamawiajacego

na

podstawie

umowy

500.000,00

najmu, dzierzawy, uzytkowania lub innej podobnej
formy korzystania z cudzej rzeczy. – równiez w
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z wykonywaniem prac remontowo -

zwiazku

adaptacyjnych.
OC za szkody w ruchomosciach uzytkowanych
przez

Zamawiajacego

na

podstawie

umowy

najmu, dzierzawy lub innej podobnej formy
korzystanie z cudzej rzeczy - równiez w zwiazku

9.

z wykonywaniem prac remontowo -adaptacyjnych.

200.000,00

Wlaczone sa szkody polegajace na zniszczeniu lub
uszkodzeniu rzeczy stanowiacych wyposazenie
pojazdów (z wylaczeniem rzeczy pozostawionych
w tych pojazdach).
OC

za

szkody

wyrzadzone

naturalnym w wyniku
(uwolnienie
powietrza,

10.

jego

substancji
wody,

w

srodowisku

zanieczyszczenia

niebezpiecznych

gruntu)

a

takze

do

koszty

poniesione przez osoby trzecie w celu usuniecia i

500.000,00

oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu
substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji –
równiez szkody wyr zadzone przez pojazdy

mechaniczne.
OC za szkody rzeczowe polegajace na zniszczeniu

lub uszkodzeniu mienia ruchomego podczas
obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych uslug o
podobnym

11.

charakterze

Zamawiajacego
Wlaczone

wykonywanych

przez

w ramach jego dzialalnosci.

zostaja

szkody

polegajace

200.000,00

na

zniszczeniu lub uszkodzenia pojazdów podczas
jazd próbnych bez limit u kilometrów od miejsca
wykonywania uslugi.
OC za szkody rzeczowe wyrzadzone w mieniu
przechowywanym,

kontrolowanym

lub

chronionym przez Zamawiajacego w ramach
prowadzonej przez niego dzialalnosci. Zakres

12.

200.000,00

obejmuje szkody wyrzadzone w pojazdach oraz
ich wyposazeniu i mieniu pozostawionym w tych
pojazdach,

które

Zamawiajacemu

zostaly

w celu

powierzone

naprawy, przegladu,

czyszczenia, konserwacji lub innych uslug o
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podobnym charakterze.
OC za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
przez podwykonawców (bez wzgledu na forme

13.

prawna

pisemnie

zawartej

umowy),

którym
200.000,00

Zamawiajacy zlecil dokonanie czynnosci lub
wykonanie uslugi w okresie trwania umowy
ubezpieczenia bez prawa do regresu do sprawcy.

14.

OC za szkody wyrzadzone podwykonawcom

1.500.000,00

Zamawiajacego.
OC

za

szkody

w

mieniu

nalezacym

do

pracowników lub osób, za które Zamawiajacy

15.

300.000,00

ponosi odpowiedzialnosc, w tym równiez w
pojazdach

mechanicznych

z

wylaczeniem

kradziezy pojazdu.
OC za szkody z tytulu organizowania imprez,
w zakresie nie podlegajacym obowiazkowemu

16.

ubezpieczeniu.

Ochrona

nie

dotyczy

imprez

100.000,00

zwiazanych z ruchem pojazdów mechanicznych
(np. rajdów, wyscigów itp.)

17.

Czyste straty finansowe – szkody nie wynikajace

100.000,00

ze szkód na mieniu ani na osobie

SK L ADK A L ACZNA ROCZNA ZA UBEZPIECZENIE ODPOW IEDZIAL NOSCI
CYW IL NEJ

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pr acowników Zamawiaj acego

L.P.

Ubezpieczeni

Suma Gwarancyjna

(w zl)

Skladka roczna za

jednego pracownika
(w zl)

1.

Pracownicy-kierowcy – 172 osoby

9.000,00

2.

Pracownicy-kierowcy – 86 osób

6.000,00

3.

Pracownicy-kierowcy – 38 osób

3.000,00

SK L ADK A L ACZNA ROCZNA ZA UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIAL NOSCI CY W IL NEJ PRACOWNIK ÓW
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Skladka roczna za

wszystkich (w zl)
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SK L ADK A L AC ZNA ZA W SZ YST K I E
UBEZPI ECZENI A *

* Cena musi obejmowac:
a) wartosc przedmiotu zamówienia
b) podatek VAT
UWAGA: CENA MUSI BYC ZAOKRAGLONA DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU (zgodnie z
zasadami matematyki).

kwalifikowany podpis elektr oniczny, podpis osobisty lub podpis
zaufany osoby/ osób upowaznionej /upowaznionych
do r epr ezentowania Wykonawcy
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CZESC 2 (PAK I ET I I )
Obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy poj azdów mechanicznych za
szkody powstale w zwiazku z r uchem t ych poj azdów
L.P.

Przedmiot ubezpieczenia

Nr rejestracyjny

I losc sztuk

1.

autobusy komunikacji
miejskiej

Zgodnie z
wykazem

99

2.

Samochód ciezarowy marki
Volkswagen Caddy

GA 593CC

1

3.

Samochód ciezarowy marki
Volkswagen Caddy

GA 6235Y

1

4.

Samochód ciezarowy marki
Volkswagen Crafter

GA 2190T

1

5.

Ciagnik siodlowy – pogotowie
techniczne marki MAN

GA 0239G

1

6.

Samochód ciezarowy marki
Volkswagen Caddy

GA 3334X

1

7.

Wózek MELEX

– bez nr rej. nr
fabryczny 174372

1

8.

Sztaplarka

bez nr rej. nr
fabryczny
DU17333322

1

Skladka
roczna za
jeden pojazd
(w zl)

Skladka roczna
laczna

(w zl)

SK L ADK A L ACZNA ROCZNA ZA OBOW IA ZK OWE UBEZPIECZENIE
OC POSIADACZY POJAZDÓW M ECHANICZNYCH

Ubezp ieczenie nastepstw nieszczesliw ych wypadków kier owcy i pasazer ów

L.P.

Przedmiot ubezpieczenia

Nr rejestracyjny

1.

Samochód ciezarowy marki
Volkswagen Caddy

GA 593 CC

2.

Samochód ciezarowy marki
Volkswagen Caddy

GA 6235Y

3.

Samochód ciezarowy marki
Volkswagen Crafter

GA 2190T

4.

Ciagnik siodlowy – pogotowie
techniczne marki MAN

GA 0239G

5.

Samochód ciezarowy marki
Volkswagen Caddy

GA 3334X

SK L ADK A L ACZNA ROCZNA ZA UBEZPIECZENIE NASTEPSTW
NIESZCZESL I WYCH WYPADK ÓW
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Skladka roczna

(w zl)
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Ubezp ieczenie aut o casco
L.P.

Przedmiot
ubezpieczenia

Nr rejestracyjny

Suma Ubezpieczenia

Stawka roczna

Skladka roczna

(w zl)

(w % SU)

(w zl)

1.

Autobus marki MAN

GA 7351V

520.902,40

2.

Autobus marki MAN

GA 7347V

520.902,40

3.

Autobus marki MAN

GA 7340V

520.902,40

4.

Autobus marki MAN

GA 7353V

520.902,40

5.

Autobus marki MAN

GA 7341V

520.902,40

6.

Autobus marki MAN

GA 7342V

520.902,40

7.

Autobus marki MAN

GA 7343V

520. 902,40

8.

Autobus marki MAN

GA 7352V

520.902,40

9.

Autobus marki MAN

GA 7344V

520.902,40

10.

Autobus marki MAN

GA 7345V

520.902,40

11.

Autobus marki MAN

GA 7346V

520.902,40

12.

Autobus marki MAN

GA 7350V

520.902,40

13.

Autobus marki MAN

GA 7349V

520.902,40

14.

Autobus marki MAN

GA 7348V

520.902,40

15.

Autobus marki MAN

GA 7354V

520.902,40

16.

Autobus marki MAN

GA 950FV

475.484,24

17.

Autobus marki MAN

GA 768GG

31.429,21

89/92

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony-znak: PKM/ZRS/N/22/21

18.

Autobus marki MAN

GA 474FH

1.104.798,73

19.

Autobus marki MAN

GA 475FH

1.104.798,73

20.

Autobus marki MAN

GA 473FH

1.104.798,73

21.

Autobus marki MAN

GA 472FH

1.104.798,73

22.

Autobus marki MAN

GA 471FH

1.104.798,73

23.

Autobus marki MAN

GA 469FH

1.104.798,73

24.

Autobus marki MAN

GA 470FH

1.104.798,73

25.

Autobus marki MAN

GA 468FH

1.104.798,73

26.

Autobus marki MAN

GA 467FH

1.104.798,73

27.

Autobus marki MAN

GA 466FH

1.104.798,73

28.

Autobus marki MAN

GA 464FH

1.104.798,73

29.

Autobus marki MAN

GA 460FH

1.104.798,73

30.

Autobus marki MAN

GA 461FH

1.104.798,73

31.

Autobus marki MAN

GA 465FH

1.104.798,73

32.

Autobus marki MAN

GA 462FH

1.104.798,73

33.

Autobus marki MAN

GA 463FH

1.104.798,73

34.

Autobus marki MAN

GA 538FH

815.071,24

35.

Autobus marki MAN

GA 537FH

815.071,24

36.

Autobus marki MAN

GA 536FH

815.071,24
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37.

Autobus marki MAN

GA 535FH

815.071,24

38.

Autobus marki MAN

GA 534FH

815.071,24

39.

Autobus marki MAN

GA 533FH

815.071,24

40.

Autobus marki MAN

GA 532FH

815.071,24

41.

Autobus m arki MAN

GA 539FH

815.071,24

42.

Autobus marki MAN

GA 531FH

815.071,24

43.

Autobus marki MAN

GA 530FH

815.071,24

44.

Autobus marki MAN

GA 528FH

815.071,24

45.

Autobus marki MAN

GA 527FH

815.071,24

46.

Autobus marki MAN

GA 529FH

815.071,24

47.

Autobus marki MAN

GA 526FH

815.071,24

48.

Autobus marki MAN

GA 3873Y

45.000,00

49.

Samochód ciezarowy
marki Volkswagen
Crafter

GA 2190T

16.238,00

50.

Samochód ciezarowy
marki Volkswagen
Caddy

GA 3334X

17.100,00

51.

Samochód ciezarowy
marki Volkswagen
Caddy

GA 6235Y

8.500,00

52.

Samochód ciezarowy
marki Volkswagen
Caddy

GA 593CC

16.200,00

SK L ADK A L ACZNA ROCZNA ZA UBEZPIECZENIE AUTO CASCO

SK L ADK A L AC ZNA ROCZNA Z A W SZ YST K I E
UBEZPI ECZENI A K OM UNI K ACYJNE *
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* Cena musi obejmowac:
a) wartosc przedmiotu zamówienia
b) podatek VAT
UWAGA: CENA MUSI BYC ZAOKRAGLONA DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU (zgodnie z
zasadami matematyki).

kwalifikowany podpis elektr oniczny, podpis osobisty lub podpis
zaufany osoby/ osób upowaznionej /upowaznionych
do r epr ezentowania Wykonawcy
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