Gdynia, dnia 10 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 1 (PAK I ET I ):

1. Tresc pytania Wykonawcy:
Prosimy o informacje czy Zamawiajacy zglasza do ubezpieczenie panele solarne lub fotowoltaiczne,
jesli tak to o jakiej wartosci i jakiego rodzaju (na dachu czy na gruncie).

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.1:
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)

2. Tresc pytania Wykonawcy:
W punkcie 1 i) prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstalych podczas transportu mienia
miedzy lokalizacjami do 100.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia .

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.2:
Patrz zmiana tresci SIWZ – pkt. II ppkt.1 niniejszego pisma .

3. Tresc pytania Wykonawcy:
W punkcie 2 – Ubezpieczenie sprzetu elektronicznego – prosimy o ograniczenie ochrony
ubezpieczeniowej do sprzetu elektronicznego stacjonarnego i przenosnego w wieku do 7 lat.
W przypadku braku zgody prosimy o wskazanie enumeratywnie sprzetu starszego niz 7-letni z
podaniem jego wartosci.
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Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.3:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej do sprzetu
elektronicznego stacjonarnego i przenosnego w wieku do 7 lat. Sprzet w wieku powyzej 7 lat
zgloszony do ubezpieczenia to m.in.:
- sprzet stacjonarny – zespoly komputerowe, telefaksy, kserokopiarki, projektory, monitory,
monitoring
- sprzet przenosny – laptopy, tablety, kamery, projektory przenosne, aparaty cyfrowe,
monitoring w autobusach, sondy paliwowe
(dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 2 lit. c)

4. Tresc pytania Wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, ze ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC opisana w punkcie 3 SIWZ nie
stanowi nadwyzki nad obowiazkowym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.4:
Zamawiajacy potwierdza. (dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 3)

5. Tresc pytania Wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy chroni swoich pracowników przed narazeniem na dzialanie
COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia srodków ochrony indywidualnej pracowników.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.5:
Zamawiajacy potwierdza. (dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 3)

6. Tresc pytania Wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, iz w autobusach i w siedzibie klienta przestrzegane sa aktualne
rekomendacje oraz zalecenia Glównego Inspektora Sanitarnego dla transportu osób.

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.6:
Zamawiajacy potwierdza (dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 3)

7. Tresc pytania Wykonawcy:
Prosimy o wprowadzenie do zakresu OC zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
odpowiedzialnosc cywilna Ubezpieczonego za szkody wynikajace z przeniesienia chorób zakaznych,
za wyjatkiem szkód wyrzadzonych z winy umyslnej badz wskutek razacego niedbalstwa
Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i InterRisk TU S.A. nie odpowiada za
szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony. Podlimit dla szkód dotyczacych przeniesienia
chorób zakaznych 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.”

Wyjasnienie Zamawiajacego Ad.7:
Patrz zmiana tresci SIWZ – pkt. II ppkt.2 niniejszego pisma .
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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 1 (Pakietu I) pkt 1 lit. i):

- w dotychczasowym brzmieniu :
i) Ochrona ubezpieczeniowa objete jest równiez mienie podczas transportu miedzy lokalizacjami .
- otrzymuje po zmianie brzmienie :
i) Ochrona ubezpieczeniowa objete jest równiez mienie podczas transportu miedzy lokalizacjami
do 100.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. zalacznik numer 1 do SIWZ – SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 3 lit g) – po tirecie 16 dopisuje sie tiret 17 o n astepujacej tresci: :
„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnosc cywilna Ubezpieczonego za szkody
wynikajace z przeniesienia chorób zakaznych, za wyjatkiem szkód wyrzadzonych z winy umyslnej
badz wskutek razacego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
i Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony. Podlimit dla szkód
dotyczacych przeniesienia chorób zakaznych 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia.” (dot. Zalacznik nr 1 do SIWZ ust. I Czesci 1 (Pakietu I) pkt 3 lit g)

3. Pozostala tresc SIWZ nie zmienia sie.
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