Gdynia, dnia 9 listopada 2021 roku

WY JASNI ENI A TRESCI SPECY FIK ACJI ISTO TNY CH WA RUNK Ó W
ZAM Ó WI ENI A - POSTEPO WA NI E O UD ZI EL ENIE ZA M Ó WI ENI A
PRO WADZONE W TRY B IE 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.

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 - 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”):

dotyczy: Pakietu I

1. Tresc pytania Wykonawcy:
Wnioskujemy o przesuniecie terminu skladania ofert na dzien 18.11.2021.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.1:
Zamawiajacy nie wyraza zgody .

2. Tresc pytania Wykonawcy:
Wnioskujemy o podanie wykazu szkód (za ostatnie 3 lata) oraz rezerw odszkodowawczych dla
ubezpieczen objetych czesc nr 1 wg stanu na dzien 05.11.2021

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.2:
Wykaz szkód (stan na 05.11.2021 r.) (dot. Zalacznik nr 3 do SIWZ):
2019

2020

2021

Ubezpieczenie mienia

0

0

0

Ubezpieczenie sprzetu
elektronicznego

0

282,59 zl – jedna
szkoda

0

0

0

0

OC z tytulu
prowadzonej
dzialalnosci
OC kierowcy

4.043,22
2.974,69
936,00
5.929,94

1.800,08
1.448,48
1.360,00
3.605,00
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Wyplacone:
4.208,00
1.992,93
4.812,21

803,00
2.326,90
7.609,36
3.000,00
2.323,40
413,00
676,00
1.118,00
1.636,00
2.629,00
1.633,00
884,00
977,84
403,00
1.633,00

2.155,73
1.851,70
4.814,42
5.578,38
819,00
1.261,00
1.236,00
939,87
5.328,00
3.663,90
1.486,00
1.891,22
1.663,00
1.721,48
3.713,30
858,00

8.999,50
3.477,36
4.185,00
4.813,92
5.064,80
5.692,50
1.088,00
1.431,75
1.001,00
Rezerwa – 3.528,00

3. Tresc pytania Wykonawcy:
Wnioskujemy o potwierdzenie, ze w zakresie nie uregulowanych przez SIWZ beda mialy
zastosowanie Ogólne warunki Ubezpieczajacego, inne warunki szczególowe zalaczone do oferty.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.3:
Zgodnie z zapisami SIWZ: „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”. ( dot. Zalacznika nr 1 do SIWZ
ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 6 lit a).

dotyczy: Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiedzialnosci cywilnej kierowców

4. Tresc pytania Wykonawcy:
Formularz ofertowy – czy Zamawiajacy dopuszcza wskazanie jednej skladki za ubezpieczenie OC bez
rozbijania jej na poszczególne zakresy?

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.4:
Zamawiajacy nie wyraza zgody. (dot. Zalacznika nr 11 do SIWZ) .

5. Tresc pytania Wykonawcy:
Pkt 4 ppkt c) – ubezpieczenie OC pracowników. W zwiazku z mozliwoscia przystapienia
do ubezpieczenia mniejszej ilosci pracowników niz dotychczas byla objeta ochrona ubezpieczeniowa,
wnioskujemy o wprowadzenie zapisu mówiacego, ze warunkiem uruchomienia tej czesci zamówienia
jest przystapienie do programu ubezpieczeniowego min. 70% wskazanej w SWZ liczby pracowników.
Brak wskazania minimalnej liczby ubezpieczonych znaczaca utrudni wyliczenie skladki
ubezpieczeniowej.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.5:
Zamawiajacy nie wyraza zgody. (dot. Zalacznika nr 1 do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 4 lit c).
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6. Tresc pytania Wykonawcy:
Pkt 4 ppkt c) – ubezpieczenie OC pracowników – wnioskujemy o potwierdzenie, ze ze wzgledu na
wystepowanie 3 róznych sum gwarancyjnych, Zamawiajacy dopuszcza wystawienie dla tej czesci
zamówienia 3 osobnych polis ubezpieczeniowych.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.6:
Zamawiajacy nie wyraza zgody. (dot. Zalacznika nr 1 do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 4 lit c).

7. Tresc pytania Wykonawcy:
Pkt 4 – ubezpieczenie OC pracowników – prosimy o informacje na temat wdrozonych przez
Zamawiajacego procedur dotyczacych:
a) Badania trzezwosci pracowników, w szczególnosci kierowców
b) Kar i nagród za szkodowa/bezszkodowa jazde kierowców.

Wyjasnienie Zamawiajacego A d.7:
W uzasadnionych przypuszczeniach badania trzezwosci kierowców i pracowników sa wykonywane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy za bezszkodowa jazde oraz za wykonanie
prawidlowo i bez uwag obowiazków zgodnie z zakresem pracy, co miesiac przyznaje kierowcy premie
uznaniowa w wysokosci okreslonej w regulaminie pracy. W przypadku spowodowania szkody lub
niewykonania prawidlowo swoich obowiazków, kierowca jest pozbawiony premii uznaniowej
czesciowo lub w calosci. (dot. Zalacznika nr 1 do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 4)

dotyczy: ubezpieczenie mienia od zdarzen losowych

8. Tresc pytania Wykonawcy:
W zakresie ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych prosimy o podanie dodatkowych informacji:
- data produkcji paneli
- Instalacja fotowoltaiczna na budynku – izolacja dachu/scian pod panelami jakiego rodzaju sa uzyte
materialy izolacyjne (czy sa to materialy palne (PUR, styropian) inne jakie .
- czy sa to instalacje równiez zainstalowane na ziemi (jakie zastosowano srodki ochrony przed
kradzieza)
- Czy , serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela
producenta
- czy, Instalacja fotowoltaiczna jest chroniona instalacja odgromowa odpowiadajaca poziomowi
ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z norma PN-IEC 61024.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.8:
Zamawiajacy na chwile obecna nie zglasza do ubezpieczenia paneli solarnych lub fotowoltaicznych.
(dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. c)

9. Tresc pytania Wykonawcy:
Przedmiot ubezpieczenia pozostale srodki transportu wnioskujemy o podanie ich listy (opisu)

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.9:
Pozostale srodki transportu:
- ciagnik siodlowy pogotowie techniczne MAN 26.463 nr rej. GA 0239G
- wózek MELEX (wolnobiezny)
- sztaplarka (wolnobiezny – wózek widlowy)
(dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. c)
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10. Tresc pytania Wykonawcy:
W zwiazku z wykonana ocena techniczna ryzyka ponizej podajemy nasze zalecenia dotyczace
ubezpieczenia mienia od zdarzen losowych – wnioskujemy o podanie informacji, czy podane w
zaleceniach czynnosci sa wykonywane; jezeli nie to prosimy o deklaracje czy zostana wykonane
zgodnie z przypisanymi do poszczególnych zalecen terminami (termin realizacji zalecenia jest liczony
od dnia 05.11.2021 r.
Tresc zalecen stanowi zalacznik do niniejszego pisma

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.10:
Zamawiajacy prowadzi dzialalnosc zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz
przepisami o ochronie przeciwpozarowej, czyli spelnia wszystkie zalecenia okreslone w ocenie
technicznej ryzyka w pozycji 2/2021. W przypadku pozostalych zalecen Zamawiajacy nie deklaruje
ich wykonania. (dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ)

11. Tresc pytania Wykonawcy:
Bilety komunikacji miejskiej – wg cen nabycia (prosimy o wyjasnienie cena nabycia z drukarni
(papier + druk ), czy cena nabycia przez klientów korzystajacych z przewozów. Jezeli cena nabycia
przez klientów wnioskujemy o zmiane na suma ubezpieczenia wedlug kosztów nabycia z drukarni
(papier + druk).

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.11:
Zamawiajacy zglasza do ubezpieczenia bilety komunikacji miejskiej wg cen nabycia (cen zakupu
biletów od ZKM Gdynia zgodnie z wartoscia widniejaca na fakturze zakupowej). (dot. Zalacznik nr 1
do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. b)
dotyczy: Ubezpieczenia sprzetu elektronicznego

12. Tresc pytania Wykonawcy:
Ubezpieczenie sprzetu elektronicznego
- wnioskujemy o potwierdzenie, ze caly sprzet Zamawiajacego (stacjonarny /przenosny) zostaje
zgloszony do ubezpieczenia.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.12:
Zamawiajacy zglasza do ubezpieczenia caly sprzet elektroniczny stacjonarny i przenosny (dot.
Zalacznik nr 1 do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 2 lit. c)

dotyczy: likwidacji szkód

13. Tresc pytania Wykonawcy:
Likwidacja szkód wnioskujemy o wprowadzenie zmian w zapisie (jak podkreslone ponizej)
Zamawiajacy w przypadku powstania szkody zglosi szkode telefonicznie pod numer podany przez
Wykonawce lub przez strone internetowa Wykonawcy oraz przesle nizej wymienione 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;
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- dokumentacje fotograficzna uszkodzonego pojazdu z uwzglednieniem jednego zdjecia, na którym
widoczny jest nr rejestracyjny lub nr ewidencyjny [nr. VIN]; - dokumentacje fotograficzna
uszkodzonego pojazdu dokumentujaca uszkodzenia;
- 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; - dane
Proszkowanego;
- zaswiadczenie o demontazu pojazdu oraz decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.13:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie powyzszego zapisu. (dot. Zalacznika nr 1 do SIWZ
ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 4 lit i).
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