Gdynia, dnia 9 listopada 2021 roku

WY JASNI ENI A I ZM I A NY TRESCI SPECY FIK ACJI I STO TNY CH
WA RUNK Ó W ZAM Ó W I ENI A - POSTEPO WANI E O UDZI EL ENI E
ZAM Ó WI ENI A PRO WAD ZONE W TRY B I E PRZETA RGU
NI EOGRANI CZONEGO – ZNAK : PK M /ZRS/N/22/21
dot. 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.

I . Zamawiajacy dzialajac na podstawie §50 ust.2 „Regulamin u 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 (dalej jako „Regulamin”)– udziela
nastepujacych wyjasnien tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczacej
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 – znak: PKM/ZRS/N/22/21 (dalej jako
„SIWZ”):
CZESC 2 (PAK I ET I I ):

1. Tresc pytania Wykonawcy:
Prosimy o zmiane zapisu „amortyzacja czesci zniesiona” na „amortyzacja czesci zniesiona - nie
dotyczy ogumienia oraz elementów ukladu wydechowego.”

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.1:
Zamawiajacy nie wyraza zgody (dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ, ust. I Czesci 2 (Pakietu II) pkt 3 lit e) .

2. Tresc pytania Wykonawcy:
Prosimy o zmiane zapisu:
„ 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.” na „Pojazdy nabywane w trakcie
trwania umowy z Wykonawca zostana objete ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem pisemnego
zgloszenia do ubezpieczenia od daty nabycia, najpózniej w dniu rejestracji. Za date poczatku
odpowiedzialnosci Wykonawcy przyjmuje sie dzien zlozenia wniosku/zgloszenia do ubezpieczenia
chyba, ze podano date pózniejsza. Ubezpieczony ma mozliwosc dostarczenia niezbednych do zawarcia
umowy ubezpieczenia dokumentów w terminie 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu.”

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.2:
Zamawiajacy nie wyraza zgody (dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ, ust. I Czesci 2 (Pakietu II) pkt 4)
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3. Tresc pytania Wykonawcy:
Prosimy o zmiane zapisu, gdyz zapis SIWZ nie wskazuje o jakich kosztach mowa.
„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. „
na: „Za szkode calkowita bedzie uznawana szkoda, której koszty naprawy pojazdu ustalone wg ASO
(na czesciach oryginalnych, stawki RBH ASO) przekrocza 70% (slownie: siedemdziesiat procent)
wartosci pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania. Zamawiajacy pozostawia zgode na naprawe
pojazdu powyzej ustalonej granicy procentowej w gestii i do decyzji Wykonawcy w uzasadnionych
przez Zamawiajacego przypadkach.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.3:
Patrz zmiana tresci SIWZ – pkt. II ppkt.1 niniejszego pisma .

4. Tresc pytania Wykonawcy:
Prosimy o wprowadzenie zapisu do tresci umowy generalnej o wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego
na komunikacje elektroniczna w sprawach likwidacji szkód:
„ Wyrazamy zgode na przesylanie za posrednictwem srodków komunikacji elektronicznej, w tym
wiadomosci sms lub e-mail, informacji w zakresie likwidacji szkód przez Ubezpieczyciela.
W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemozliwiajacych przesylanie
korespondencji droga elektroniczna zobowiazuje sie przyjmowac korespondencje w formie
papierowej. Zobowiazuje sie do uaktualniania danych wykorzystywanych do otrzymywania informacji
za posrednictwem srodków komunikacji elektronicznej oraz oswiadcza, iz wyraza zgode na
przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów zwiazanych z kierowana korespondencja w
zakresie procesu likwidacji szkód komunikacyjnych.”

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.4:
Patrz zmiana tresci SIWZ – pkt. II ppkt.2 niniejszego pisma .

5. Tresc pytania Wykonawcy:
Prosimy o wykreslenie zapisu jn dotyczacego uproszczonej likwidacji szkód OC, gdyz nie ma ona
praktycznego zastosowania: zapisy umowy generalnej dotycza wylacznie szkód rozpatrywanych
w ramach ubezpieczenia dobrowolnego (w tym przypadku AC), a szkody z Ubezpieczenia OC
pp rozpatrywane sa w ramach polisy sprawcy/podmiotu trzeciego.
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):
Zamawiajacy zglosi szkode telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawce lub przez strone
internetowa Wykonawcy.
Dokonujac zgloszenia Zamawiajacy przekaze informacje o zastosowaniu uproszczonej procedury
likwidacji szkody.
Przed zgloszeniem szkody Zamawiajacy wykona lub uzyska kosztorys wstepny naprawy, na
podstawie którego nastapi kwalifikacja okreslajaca zastosowanie uproszczonej procedury likwidacji
szkody. Naprawa uszkodzonego pojazdu odbywac sie bedzie w Wydziale Serwisu nalezacego
do Zamawiajacego. Dopuszcza sie mozliwosc przeprowadzenia naprawy uszkodzonego pojazdu
w zewnetrznych warsztatach naprawczych. 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
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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).
Dalszy proces likwidacji szkody odbywac sie bedzie zgodnie z obowiazujacymi OWU Wykonawcy.
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):
Zamawiajacy zglosi szkode telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawce lub przez strone
internetowa Wykonawcy.
Dokonujac zgloszenia Zamawiajacy przekaze informacje o zastosowaniu uproszczonej procedury
likwidacji szkody.
Przed zgloszeniem szkody Zamawiajacy wykona lub uzyska kosztorys wstepny naprawy, na
podstawie którego nastapi kwalifikacja okreslajaca zastosowanie uproszczonej procedury likwidacji
szkody.
Naprawa uszkodzonego pojazdu odbywac sie bedzie w Wydziale Serwisu nalezacego
do Zamawiajacego.
Dopuszcza sie mozliwosc przeprowadzenia naprawy uszkodzonego pojazdu w zewnetrznych
warsztatach naprawczych.
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). Dalszy proces likwidacji szkody odbywac sie bedzie zgodnie z obowiazujacymi OWU
Wykonawcy.
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.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.5:
Zamawiajacy nie wyraza zgody (dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ, ust. I Czesci 2 (Pakietu II) pkt 4).
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6. Tresc pytania Wykonawcy:
Prosimy o zmiane i podanie aktualnej szkodowosci na dzien 02-10-2021 – przesylam w zalaczen iu

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.6:
Szkodowosc podana w tresci SIWZ zostala opracowana zgodnie z data wystapienia szkody.
Szkodowosc wedlug daty wyplaty odszkodowania na dzien 02.10.2021 r. przedstawia sie zgodnie
z ponizsza tabela:
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(dot. Zalacznik numer 3 do SIWZ) .

I I . Zamawiajacy dzialajac na podstawie § 52 ust.1 Regulaminu wprowadza nastepujace zmiany tresci
SIWZ:

1. zalacznik numer 1 do SIWZ – SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA , ust. I
Czesci 2 (Pakietu II) pkt 3 lit e), tiret 10:
- w dotychczasowym brzmieniu :
• 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.
- otrzymuje po zmianie brzmienie :
•

Za szkode calkowita bedzie uznawana szkoda, której koszty naprawy pojazdu ustalone
zgodniez kosztorysem przedlozonym przez Zamawiajacego 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. (dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ, ust. I Czesci 2 (Pakietu II)
pkt 3 lit e) tiret 10)
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2. zalacznik numer 2 do SIWZ –UMOWA GENERALNA NA PAKIET II , §8- dopisuje sie pkt.d)
o nastepujacej tresci:

„d) Ubezpieczajacy wyraza zgode na przesylanie za posrednictwem srodków komunikacji
elektronicznej, w tym wiadomosci sms lub e-mail, informacji w zakresie likwidacji szkód przez
Ubezpieczyciela.
W przypadku zaistnienia przeszkód
technicznych lub
formalnych
uniemozliwiajacych przesylanie korespondencji droga elektroniczna Ubezpieczajacy zobowiazuje sie
przyjmowac korespondencje w formie papierowej. Ubezpieczajacy zobowiazuje sie do uaktualniania
danych wykorzystywanych do otrzymywania informacji za posrednictwem srodków komunikacji
elektronicznej oraz oswiadcza, iz wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów
zwiazanych z kierowana korespondencja w zakresie procesu likwidacji szkód komunikacyjnych.”

3. Pozostala tresc SIWZ nie zmienia sie.
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