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ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Spółka z o.o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73
tel. +48 32 -263-50-16, fax + 48 32- 292-74-45
e-mail: bzp@pkm.pl
adres strony internetowej: www.pkm.pl
NIP 644-25-21-816
REGON 273572779
Kapitał zakładowy spółki: 37 908 000,00 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu otwartego,
zgodnie z „Zasadami udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w
Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych” –
zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego www.pkm.pl.
Przedmiotowe postępowanie ogłoszono na:
1) stronie internetowej Zamawiającego: www.pkm.pl,
2) tablicy ogłoszeń, w siedzibie Zamawiającego: Sosnowiec 41-219,
ul. Lenartowicza 73.
Dodatkowo Zamawiający informuję, że do przedmiotowego postępowania nie mają
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych -zwaną dalej ustawą.
Zamawiający, jako jednostka użyteczności publicznej, wskazana w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy (t.
j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.), realizuje tzw. zamówienia sektorowe wskazane w art.
132 ust. 1 pkt 6 ustawy, do których przepisy ustawy mają zastosowanie jeżeli wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w art. 133 ustawy w zw. z §1 pkt 3
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz.
2479).

Rozdział I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o., w tym
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1) ubezpieczenie mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z . o.o. w zakresie:
a) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie mienia od
dewastacji oraz gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku,
b) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
c) ubezpieczenia sprzętu komputerowego przenośnego od wszelkich ryzyk poza miejscem
ubezpieczenia,
d) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wodociągowych,
e) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych przez
Zamawiającego zatrudnionym pracownikom,
f) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego mobilnego i stacjonarnego będącego w użyczeniu.
2) ubezpieczenie komunikacyjne Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w zakresie:
a) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC),
b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW),
c) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (AC) z rozszerzeniem
o ubezpieczenie szyb oraz Assistance w pełnym zakresie.
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 66510000- 8 usługi ubezpieczeniowe,
66515000-3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 66515100-4 usługi ubezpieczenia od
ognia, 66516000-0 usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 66516100-1 usługi
ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, 66512100-3 usługi
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 66514110-0 usługi ubezpieczeń
pojazdów mechanicznych, 66515000-3 usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty,
66515100-4 usługi ubezpieczenia od ognia, 66516000- 0 usługi ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej.

B. Wymagania ogólne i warunki dla ubezpieczenia majątku
1. PRZEDMIOTEM
UBEZPIECZENIA
JEST
MIENIE
NALEŻĄCE
DO
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W SOSNOWCU (WRAZ
Z ODDZIAŁAMI, PUNKTAMI DYSPOZYTORSKIMI ORAZ OŚRODKIEM
WYPOCZYNKOWYM), Z LOKALIZACJĄ W:
1) 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73 - ZARZĄD, Oddział,
2) 41-303 Dąbrowa Górnicza, Aleje Piłsudskiego 60 - Oddział,
3) 42-500 Będzin, ul. Promyka 30 – Oddział,
4) 42-560 Gmina Mierzęcice, Boguchwałowice, ul. Biała 8- Ośrodek wypoczynkowy,
5) 42-500 Będzin ul. Kościuszki - punkt dyspozytorski,
6) 41-310 Dąbrowa Górnicza ul. Grynia- punkt dyspozytorski (mienie w użytkowaniu),
7) 41-308 Dabrowa Górnicza Huta Katowice – Tworzeń punkt dyspozytorski,
w postaci:
a) budynków,
b) budowli,
c) środków trwałych ,
d) środków obrotowych – materiałów,
e) wyposażenia i przedmiotów niskocennych ,
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f) nakładów inwestycyjnych ,
g) gotówki i biletów,
h) środków transportu,
i) kabli energetycznych instalacji podziemnej,
j) elektroniki,
k) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
jak również mienie powierzone innym podmiotom oraz mienie wynajęte na podstawie
umowy leasingu, najmu, dzierżawy, użyczenia w przypadku, gdy na podstawie zawartej
umowy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu.

2. ZAKRES UBEZPIECZENIA:
1) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, mienia od dewastacji
oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki i biletów.
Wykonawca udzieli ochrony od następujących ryzyk:
a) kradzież z włamaniem - zabór mienia w celu przywłaszczenia, w następstwie
usunięcia przeszkody materialnej, będącej częścią konstrukcji pomieszczenia
zamkniętego lub specjalnym zamknięciem tego pomieszczenia utrudniającym dostęp
do tego miejsca, dotyczące w szczególności:
- pomieszczeń,
- studzienek telekomunikacyjnych,
- gruntu przykrywającego podziemne sieci energetyczne i telekomunikacyjne,
b) rabunek – zabór mienia w celu przywłaszczenia , przy użyciu przemocy fizycznej
lub groźby jej użycia w stosunku do Zamawiającego lub osób u niego zatrudnionych,
a także gdy sprawca przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźbą doprowadził
do lokalu lub schowka objętego ubezpieczeniem osobę posiadającą klucze i zmusił
ją do jego otworzenia albo sam go otworzył kluczami zrabowanymi,
c) dewastacja – rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia,
2) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; Wykonawca udzieli
ochrony od następujących ryzyk:
a) pożar – ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i
rozprzestrzenił się samorzutnie,
b) uderzenie pioruna – wyładowanie elektryczne z atmosfery do ziemi, które nastąpiło
bezpośrednio w przedmiot ubezpieczenia,
c) wybuch – gwałtowna zmiana równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się
gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołaną ich dążnością do rozprzestrzenienia się. W
odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników obowiązuje
warunek, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach,
iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień,
d) huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek i działaniu zdolnym do
wyrządzenia masowych szkód. Wystąpienie tego zjawiska powinno być
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku
braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar
szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie, świadczący o działaniu huraganu.
Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o
jego działaniu,
powódź – zalanie miejsca i przedmiotu ubezpieczenia w następstwie podniesienia
się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek naturalnych
zjawisk, na przykład nadmierne opady atmosferyczne,
trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi – gwałtowne zaburzenia
systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania
gruntu. Za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie terenu z powodu zawalenia się
podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, a nie w wyniku
jakiejkolwiek działalności człowieka. Za osuwanie się ziemi uważa się ruchy ziemi
na stokach, nie spowodowane działalnością człowieka,
lawina, śnieg, grad – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał
lub kamieni ze zboczy. Za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie
lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku:
 bezpośredniego działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia,
 zawalenie się pod wpływem działania ciężaru śniegu na przedmiot
ubezpieczenia,
 zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na
mienie
ubezpieczone. Za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek
lodowych.
deszcz nawalny – opad deszczu, w wyniku którego rozmiar szkód w miejscu
ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczyć będzie wyraźnie o działaniu deszczu
nawalnego,
zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych – szkoda powstała w następstwie:
 niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy
lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych,
 cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
 nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków w sieci wodociągowej,
dym – każde bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia
przez dym, który nagle wydobył się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia
urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z
przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu
urządzeń wentylacyjnych i oddymiających,
uderzenie pojazdu – każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia
powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu drogowego lub szynowego z
wyjątkiem:
 szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez Zamawiającego
lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność,
 szkód w pojazdach - w środkach transportu zgłoszonych do ubezpieczenia,

3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; Wykonawca obejmie
ochroną sprzęt elektroniczny w zakresie: od szkód materialnych wraz z ochroną
ubezpieczeniową sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia, na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej; przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt komputerowy
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stacjonarny i przenośny (laptopy), sprzęt elektroniczny, wyposażenie zewnętrzne
autobusów elektrycznych, monitoring- systemy monitoringu.

UWAGA:
W ramach umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiadał będzie za szkody
rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub
zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek
niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub
zmiany ich pierwotnej formy.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub
uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane
przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w
ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z
przerwy lub zakłóceń w działalności,
b) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu
funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich
następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie
szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub
zakłóceń w działalności.
Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej
oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie
ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną,
4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; Wykonawca obejmie ochroną
ubezpieczeniową szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej czynem
niedozwolonym
(odpowiedzialność
deliktowa)
zastosowaniem
triggera
ubezpieczeniowego loss occurence,
5) dodatkowo rozszerza się zakres ubezpieczenia o:
a) OC z tytułu szkód wodociągowych,
b) OC z tytułu szkód wyrządzonych przez Zamawiającego zatrudnionym
pracownikom.
3. DODATKOWE KLAUZULE W UBEZPIECZENIACH MIENIA:
1) dotyczy ust. 2 pkt 1 – 3 rodzajów ubezpieczenia określonych w części B:
a) klauzula odpowiedzialności Wykonawcy za przedmioty nowo nabyte oraz środki
będące w inwestycji:
 Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte
przedmioty zakupione w okresie ubezpieczenia z dniem przejścia na
Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tych przedmiotów; limit
odpowiedzialności Wykonawcy do 30% sumy ubezpieczenia z dnia zawarcia
ubezpieczenia,
 zgłoszenie do Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakupienia
przedmiotu a rozliczenie składki w terminie do 14 dni od daty powzięcia
informacji przez Wykonawcę,
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2) dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:
a) klauzula rozszerzająca odpowiedzialność o przepięcia:
 w odniesieniu do środków trwałych zakres ubezpieczenia poszerzony jest o
ryzyko przepięcia na skutek uderzenia pioruna, burzy, wichury; za szkody
spowodowane „przepięciami” należy rozumieć szkody spowodowane
gwałtownym
wzrostem
napięcia
w
sieci
elektrycznej
i
telekomunikacyjnej, limit odpowiedzialności za szkody spowodowane
przepięciami ustala się w wysokości 500 000,00 złotych,
b) klauzula odszkodowań za sprzęt komputerowy:
 w przypadku szkody całkowitej (gdy koszt naprawy przekraczać będzie 80%
sumy ubezpieczenia), Zamawiający może zastąpić zniszczony sprzęt poprzez
zakup dowolnego modelu urządzenia tego samego rodzaju o takich samych
lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych,
3) dotyczy ubezpieczeń od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk:
a) klauzula odszkodowań za sprzęt komputerowy:
 w przypadku szkody całkowitej (w przypadku gdy sprzęt zostanie
skradziony lub uszkodzony i koszt jego naprawy przekraczać będzie 80%
sumy ubezpieczenia),
Zamawiający może zastąpić skradziony lub
zniszczony sprzęt poprzez zakup dowolnego modelu urządzenia tego samego
rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach
technicznych,
4) dotyczy ubezpieczenia sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk:
a) klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia:
 zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie
przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia,
określonym w umowie ubezpieczenia (na terenie RP),
5) dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń, określonych w części B:
a) klauzula zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych:
 Wykonawca oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń p. pożarowych i
p. kradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym jest przechowywane
mienie należące do Zamawiającego i uznaje te zabezpieczenia za
wystarczające.
4. USTALENIE ROZMIARÓW SZKODY I WYSOKOŚĆ ODSZKODOWAŃ
WSZYSTKICH RODZAJACH UBEZPIECZEŃ OKREŚLONYCH W CZĘŚCI B:

WE

w odniesieniu do budynków i budowli odpowiedzialność Wykonawcy będzie do
wartości księgowej netto,
2) w odniesieniu do maszyn i urządzeń ubezpieczonych według wartości początkowej, z
zastrzeżeniem klauzuli odszkodowania za sprzęt komputerowy,
3) w odniesieniu do kabli energetycznych instalacji podziemnej:
a) w stosunku do ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku na pierwsze
ryzyko ubezpieczonych według wartości początkowej,

1)
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b) w stosunku do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych według wartości
księgowej netto,
4) w odniesieniu do wyposażenia (przedmioty niskocenne) nie będącego środkiem trwałym,
Wykonawca będzie odpowiadał do wartości zakupu nowego przedmiotu (takiego
samego lub o zbliżonych parametrach) pomniejszonej o zużycie techniczne,
5) w odniesieniu do środków obrotowych (materiałów), Wykonawca będzie odpowiadał do
wysokości zakupu tych środków,
6)
w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych poniesionych w obiektach, Wykonawca
będzie odpowiadał do pełnej wartości udokumentowanych poniesionych kosztów,
7) w przypadku ubezpieczenia gotówki i biletów, Wykonawca będzie odpowiadał do
wysokości nominalnej,
8) w odniesieniu do środków transportu:
a) wykazanych w załączniku nr 4b do SIWZ, Wykonawca będzie odpowiadał do 50%
wartości początkowej na terenie lokalizacji o których mowa w części B ust. 1
niniejszego rozdziału i w trasie,
b) wykazanych w załączniku nr 4a do SIWZ, Wykonawca będzie odpowiadał do 100%
wartości początkowej na terenie lokalizacji, o których mowa w części B ust. 1
niniejszego rozdziału i w trasie,
łączny limit odpowiedzialności za szkody spowodowane ryzykiem huraganu, gradu i
powodzi ustala się w wysokości 3 000 000,00 złotych,
9) Wykonawca przystąpi do likwidacji szkody w terminie 24 godzin od daty zgłoszenia
szkody, nie licząc dni świątecznych,
10) Wykonawca wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o szkodzie,
11) jeżeli w terminie określonym w pkt. 10 wyjaśnienie okoliczności koniecznych do
ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokości odszkodowania okazało się
niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych
okoliczności (przy zachowaniu należytej staranności) nie później jednak niż w terminie
90 dni , licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie).

5. FRANSZYZA
1) w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych:
a) franszyza integralna nie ma zastosowania,
b) franszyza redukcyjna nie ma zastosowania.
2) w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem , rabunku i dewastacji:
a) franszyza integralna, nie ma zastosowania,
b) franszyza redukcyjna nie ma zastosowania.
3) w ubezpieczeniu sprzętu komputerowego od wszystkich zdarzeń:
a) franszyza redukcyjna nie ma zastosowania,
b) franszyza integralna nie ma zastosowania,
4) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyzy nie mają zastosowania.
6. WYKAZ MAJĄTKU ZGŁASZANEGO DO UBEZPIECZENIA:
1) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku na pierwsze ryzyko, łącznie
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z ryzykiem dewastacji, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. Ubezpieczenie na
pierwsze ryzyko polegać będzie na odpowiedzialności Wykonawcy do wyznaczonego
maksymalnego limitu za szkodę w mieniu w następstwie każdego ze zdarzeń losowych w
okresie ubezpieczenia. Odszkodowanie za każdą szkodę będzie wypłacone do wysokości
sumy ubezpieczenia ustalonej przez Zamawiającego. Suma ubezpieczenia ulega redukcji
o każde wypłacone odszkodowanie,

TABELA NR 1
Suma ubezpieczenia w zł

Lp

OPIS

1.
2.

Wyposażenie i urządzenia
Zasilanie energetyczne:
Linie energetyczne
podziemne
Środki obrotowe: zapasy
magazynowe, paliwo

3.

991 562,34
1 013 267,71

800 000,00

Wartość księgowa
wg . wartości początkowej
wg wartości początkowej

wg wartości nominalnej

2) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki i biletów w czasie ich
transportu oraz z lokalu i ze schowka (szafa stalowo-betonowa) na pierwsze ryzyko,

TABELA NR 2
Lp
1

2

Treść

Suma ubezpieczenia w zł

Gotówka
- od rabunku z lokalu
- od kradzieży z włamaniem
- w transporcie na terenie RP
Bilety
- od rabunku z lokalu
- od kradzieży z włamaniem
- w transporcie na terenie RP

50 000,00
50 000,00
20 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

3) ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych,
TABELA NR 3
Lp
1
2
3
4
5

Treść
Budynki
Budowle
Linie energetyczne podziemne
Maszyny, urządzenia
i wyposażenie
Środki obrotowe: zapasy

Suma
ubezpieczenia w zł

Wartość księgowa

18 876 957,27
12 814 267,71
652 433,98

wg wartości początkowej
wg wartości początkowej

5 635 780,00

wartość początkowa

800 000,00

wartość nominalna

wartość netto
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6
7
8
9

magazynowe, paliwo
Gotówka i inne walory
Środki transportu (wykazane
w załączniku nr 4b do SIWZ)
Środki transportu*(wykazane
w załączniku nr 4a do SIWZ)
Maszyny elektryczne

100 000,00

wartość nominalna

49 654 704,42

50% wartości początkowej

109 767 602,50

100% wartości
początkowej
wartość początkowa

272 725,67

UWAGA!!!
*środki transportu, wykazane w załączniku nr 4a do SIWZ mają zostać ubezpieczone do
100% wartości początkowej.
Na autobusach wykazanych w załączniku nr 4a do SIWZ , w pozycjach nr: od 1 do 4, od
16 do 22, 24, 48 i od 59 do 61, została dokonana cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od
ognia i innych zdarzeń losowych na rzecz banku BGK.
4) ubezpieczenie elektroniki w zakresie pełnym:
TABELA NR 4
Lp

Treść

Suma ubezpieczenia
w zł

Wartość
księgowa

861 358,98
(stacjonarne 694 697,83
przenośny 166 661,15)

wartość
początkowa

1

Sprzęt komputerowy

2

Bariery na podczerwień

210 981,00

wartość
początkowa

3

Panele słoneczne

505 128,33

wartość
początkowa

4

Instalacja fotowoltaiczna

271 405,83

wartość
początkowa

5

Sprzęt elektroniczny tworzący
infrastrukturę ŚKUP
(UŻYCZONY)

6

Wyposażenie zewnętrzne
autobusów elektrycznych

354 000,00

według wartości
rynkowej

7

Monitoring – system
monitoringu

262 379,21

wartość
początkowa

5 406 193,85
(mobilny w autobusach–
5 378 538,85
stacjonarny 27 655,00)

według
dokumentów
przekazania

5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
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a) w zakresie działalności 49,31,Z – transport pasażerski, miejski i podmiejski – suma
gwarancyjna na jedno i na wszystkie zdarzenia = 1 000 000,00 zł,
b) z zakresie działalności:
49,39,Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
52,10,B – magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52,21,Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
68,20,Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
73, 1, – reklama,
45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli,
– suma gwarancyjna na jedno i na wszystkie zdarzenia = 200 000,00 zł.

6) dodatkowe wyjaśnienie:
a) wartość księgowa netto to wartość początkowa bez podatku VAT- według dowodu
zakupu (np. faktury, rachunku) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne,
b) wartość początkowa to wartość zakupu bez podatku VAT według dowodu zakupu (np.
faktury, rachunku),
c) panele słoneczne znajdują się na dachu budynku hali napraw zlokalizowanym na
terenie zajezdni autobusowej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 60, bariery
na podczerwień znajdują się na terenie Oddziału w Sosnowcu wzdłuż ogrodzenia
terenu zajezdni, natomiast instalacja fotowoltaiczna usytuowana jest na dachu
budynku administracyjnego na terenie Oddziału w Sosnowcu oraz na dachu budynku
administracyjnego zlokalizowanego na terenie zajezdni autobusowej w Dąbrowie
Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 60; przedmiotowe instalacje zostały wykonane w
oparciu o dokumentację techniczną sporządzoną przez projektantów, kolektory
słoneczne wykorzystywane są do przygotowania ciepłej wody użytkowej, panele
fotowoltaiczne wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej,
d) wszystkie obiekty Zamawiającego mają zapewnioną całodobową ochronę i są
monitorowane; szczegółowe informacje na temat poszczególnych zabezpieczeń
znajdują się w załączniku nr 7 do SIWZ,
e) wysokość składowania w magazynach nie przekracza 4 m.,
f) ponad 98% działalności Spółki to działalność usługowa w zakresie transportu
pasażerskiego miejskiego, lądowego i podmiejskiego – usługi przewozowe, pozostała
działalność jest wymieniona w KRS , który jest dostępny na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/stronaglowna),
g) mienie zgłoszone do ubezpieczenia w ramach mienia wynajętego na podstawie umowy
najmy, leasingu, użyczenia, dzierżawy:
sprzęt elektroniczny tworzący infrastrukturę ŚKUP – użyczony, wymieniony w tabeli
nr 4 w poz. 5 na str. 9 SIWZ (Rozdział I, część B ust. 6 pkt. 4 SIWZ )- sprzęt ten
tworzą: komputer pokładowy, moduły do pobierania opłat, wieloportowy switch,
drukarka fiskalna do pojazdu,
h) studzienki zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na terenie Zamawiającego,
i) kable energetyczne sieci podziemnej znajdują się głównie w obrębie posesji; w
niewielkim zakresie sięgają poza posesją w obrębie około 200 m,
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j) obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane
do poziomu występującego zagrożenia i są regularnie badane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, co jest potwierdzone stosownymi protokółami,
k) obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne,
grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są
okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z
zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych lub według wskazań
producenta,
l) wszystkie budynki i ich instalacje przechodzą regularne przeglądy zgodnie z
wymaganiami określonymi w prawie budowlanym,
m) w okresie od 1997 r. w miejscach wskazanych w SIWZ nie występowały powodzie
oraz lokalne podtopienia,
n) budynki posiadające elementy drewniane:
- w ośrodku wypoczynkowym w Boguchwałowicach: świetlica (restauracja) – dach
konstrukcji drewnianej, stróżówka (kotłownia) - dach konstrukcji drewnianej, 8 domków
letniskowych – konstrukcja drewniana,
wartość – 1 537 059,94 zł wg wartości początkowej,
- punkt dyspozytorski w Dąbrowie Górniczej na ul. Grynia,
o) Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji, są to
budynki: administracyjny i stacji paliw, znajdujące się w Oddziale w Będzinie, poniżej
sumy ubezpieczenia wg wartości początkowej:
– budynek administracyjny 175 065,15 zł
– stacji paliw 15 372,53 zł.
p) po zakończeniu obsługiwania linii wszystkie środki transportu (autobusy) parkowane są
na placach postojowych znajdujących się na terenie lokalizacji, o których mowa w
rozdziale I część B ust 1 pkt 1 i 2 SIWZ, autobusy chwilowo wyłączone z eksploatacji
parkowane są na placu postojowym na trenie lokalizacji, o której mowa w rozdziale I
część B ust 1 pkt 3 SIWZ,
r) Zamawiający nie korzysta z usług brokera.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY I OKRES JEJ TRWANIA:
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w okresie
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., jednak z zastrzeżeniem, że w przypadkach, gdy data
rozpoczęcia odpowiedzialności będzie inna niż określona powyżej, Wykonawca udzieli
ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złożonych wnioskach,
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia od
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
8. Informacje dodatkowe:
1) informacje dotyczące szkodowości zgodne z zaświadczeniem o szkodowości
wystawionym przez ubezpieczyciela na dzień 17.06.2019 r.:
a) rok 2015:
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: ilość wypłaconych szkód - 2
szkody, wartość wypłaconych szkód: 79 442,02 zł, rezerwy 0,00 zł;
- OC prowadzonej działalności - ilość wypłaconych szkód – 3 szkody, wartość
wypłaconych szkód: 240 000,00 zł, rezerwy 0,00 zł; inne koszty: 51 530,58 zł
11
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b) rok 2016:
- nie wypłacono żadnej szkody
c) rok 2017:
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: ilość wypłaconych szkód – 4
szkód, wartość wypłaconych szkód: 35 731,00 zł, rezerwy 0,00 zł,
inne koszty 140,00 zł.;
- OC prowadzonej działalności - ilość wypłaconych szkód – 4 szkody, wartość wypłaconych
szkód: 2 900,00 zł, inne koszty 123,00 zł;
- sprzęt elektroniczny – ilość wypłaconych szkód – 2 szkody, wartość wypłaconych szkód:
2 906,11 zł
Szkody za 2017 r. zgłoszone w 2018 r.
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: ilość wypłaconych szkód – 3
szkód, wartość wypłaconych szkód: 55 456,00 zł, rezerwy 0,00 zł,
inne koszty 00,00 zł.;
- OC prowadzonej działalności - ilość wypłaconych szkód – 2 szkody, wartość wypłaconych
szkód: 00,00 zł, rezerwa 3 000,00 zł, inne koszty 88,00 zł;
d) rok 2018:
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: ilość wypłaconych szkód – 1
szkód, wartość wypłaconych szkód: 24 000,00,00 zł, rezerwy 0,00 zł,
inne koszty 00,00 zł.;
- OC prowadzonej działalności - ilość wypłaconych szkód – 1 szkody, wartość wypłaconych
szkód: 268,50 zł, inne koszty 00,00 zł;
2) Zamawiający informuje o możliwości zapoznania się (w miejscu ubezpieczenia) ze
stanem zabezpieczeń, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ.
C. Wymagania ogólne i warunki do poszczególnych zakresów ubezpieczeń
komunikacyjnych
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA
SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW .

1) ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 473),
2) suma gwarancyjna:
a) w przypadku szkód na osobie – 5 210 000,00 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych,
b) w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000,00 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych,
ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody,
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3) ubezpieczeniem OC objęty będzie również pojazd nie posiadający ważnych badań
technicznych, jadący do uprawnionej stacji kontroli pojazdów w celu ich
przeprowadzenia i uzyskania wpisu do dowodu rejestracyjnego, dopuszczającego ten
pojazd do ruchu na drogach publicznych,
4) odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje
również koszt dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt
5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1990),
5) ubezpieczenie pojazdów w trakcie trwania umowy ubezpieczenia będzie potwierdzone
jedną polisą generalną, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia „potwierdzenia
zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych” (certyfikatu, poliski, itp.) indywidualnie dla każdego wskazanego
przez Zamawiającego do ubezpieczenia pojazdu,
6) Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, także na nowe pojazdy
Zamawiającego, przez co rozumie się pojazdy nabyte przez Zamawiającego po dniu
zawarcia obowiązującej umowy od chwili nabycia danego nowego pojazdu, na okres 12
miesięcy od chwili zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych na dany pojazd z zastrzeżeniem punktu 8) poniżej,
7) Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o zakupie nowego
pojazdu i zapłaty należnej składki;
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aneksu do polisy generalnej
potwierdzającego rozszerzenie zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów oraz wystawienia „potwierdzenia zawarcia umowy obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych” dla każdego nowego pojazdu
objętego ochroną ubezpieczeniową,
8) w przypadku wygaśnięcia obowiązującej umowy, umowa obowiązkowego ubezpieczenia
OC dla nowych pojazdów, których termin upływu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych nastąpić ma po dacie
wygaśnięcia obowiązującej umowy oraz zawarcia przez Zamawiającego kolejnej
Umowy ubezpieczeniowej, obejmującej ochroną w zakresie obowiązkowego
ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych pojazdy dotychczas ubezpieczone w
zakresie OC wchodzące w skład pojazdów Zamawiającego, z początkiem okresu
ubezpieczenia przypadającym na następny dzień po zakończeniu okresu obowiązywania
trwającej Umowy, za zgodą stron zgodnie z art. 353 (1) kodeksu cywilnego ulega
rozwiązaniu z dniem wygaśnięcia trwającej Umowy, chyba że Zamawiający wyrazi
pisemną wolę kontynuowania umowy ubezpieczenia OC dla danego nowego pojazdu,
najpóźniej do dnia wygaśnięcia niniejszej umowy,

2. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I
PASAŻERÓW:
1) umową ubezpieczenia objęte są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe
w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia,
13
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powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego - kierowcy i
pasażerów (ubezpieczeniem objęte są wszystkie pojazdy należące do Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu we wszystkich oddziałach Spółki),
2) suma ubezpieczenia wynosi 10 000,00 złotych na osobę na wypadek 100% utraty
zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz 10 000,00 złotych na każde miejsce
- 100% wypłaty świadczenia w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

3. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW OD USZKODZEŃ I KRADZIEŻY (AC):
1) zakres ubezpieczenia:
a) ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte szkody powstałe w pojeździe bądź jego
wyposażeniu polegające na:
 uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek nagłego działania
siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami,
zwierzętami, przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu lub działania osób
trzecich,
 uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek: powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru,
wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi,
działania czynnika termicznego lub chemicznego,
 kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w
następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, pod
warunkiem zastosowania zabezpieczenia przeciwkradzieżowego – minimum
jednego,
 uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był
potrzebą udzielenia pomocy medycznej,
 uszkodzenie szyb,
 assistance w pełnym zakresie.
Przez „kradzież” rozumie się działanie sprawcy o znamionach określonych w art. 278 kk, 279
kk i 280 kk, które doprowadziło do zaboru pojazdu lub jego części, zabezpieczonego w sposób
wskazany przez Wykonawcę.
2) suma ubezpieczenia: dla zgłaszanego pojazdu sumę ubezpieczenia należy określić na
podstawie katalogów INFO-EXPERT lub EUROTAX,
3) ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania:
a) Wykonawca wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia złożenia przez

poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie, jeżeli jest konieczne
ustalenie okoliczności odpowiedzialności Wykonawcy, to odszkodowanie będzie
wypłacone w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności,
b) Wykonawca dokona oględzin uszkodzonego pojazdu w ciągu 48 godzin (w dni
robocze) od zgłoszenia szkody oraz sporządzenia wstępnego kosztorysu naprawy w
ciągu 48 godzin ( w dni robocze) od dnia dokonania oględzin z wyłączeniem szkód
całkowitych,
c) Wykonawca nie będzie stosował franszyzy integralnej i redukcyjnej, ani udziału
własnego w szkodzie,
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d) za szkodę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia uważać się będzie szkodę, w której

koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody.
UWAGA!

1) dotyczy ubezpieczeń wymienionych w ust. 1, 2
W przypadku zbycia pojazdu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, prawa i
obowiązki zbywcy przechodzą na nabywcę pojazdu,
2) dotyczy ubezpieczeń wymienionych w ust. 1, 2,3
W przypadku kasacji pojazdu (wyrejestrowania) lub udokumentowanej, trwałej i
zupełnej utraty posiadania pojazdu w okolicznościach niepowodujących zmiany
posiadacza, przysługuje Zamawiającemu zwrot składki za niewykorzystany okres
ubezpieczenia. Zwrot składki przysługuje za każdy niewykorzystany dzień ochrony
ubezpieczenia.
4. POJAZDY ZGŁASZANE DO UBEZPIECZENIA:
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenie Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów dotyczy wszystkich pojazdów
będących w posiadaniu Zamawiającego, i tak, Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:
a) 250 autobusów, których szczegółowy wykaz stanowią załączniki nr 4a i 4b do SIWZ,
b) 10 pozostałych pojazdów wymienionych w załącznikach nr 5 i nr 6 do SIWZ,
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AC z rozszerzeniem o ubezpieczenie
szyb oraz assistance w pełnym zakresie Zamawiający zgłasza 2 pojazdy, których
szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ .
UWAGA!!!
Załączniki nr 4a, 4b, 5, 6 i 8 do SIWZ zostaną udostępnione Wykonawcom ubiegającym się o
udzielenie przedmiotowego zamówienia na ich pisemny wniosek przesłany na adres bzp@pkm.pl.
We wniosku Wykonawca winien wskazać adres e-mail , na który mają zostać przesłane wskazane
powyżej załączniki.
DODATKOWA KLAUZULA UBEZPIECZENIOWA AC:
Ubezpieczeniem AC obejmuje się również wyposażenie samochodów w kamery i zestawy
głośnomówiące.
UWAGA:
SUMY UBEZPIECZENIA POJAZDÓW USTALONO NA PODSTAWIE WYCENY EUROTAX-U

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY I OKRES JEJ TRWANIA:
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w okresie
od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. jednak z zastrzeżeniem, że w przypadkach, gdy
data rozpoczęcia odpowiedzialności będzie inna niż określona powyżej, Wykonawca
udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami określonymi w złożonych
wnioskach,
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.
6. Zakres terytorialny ubezpieczenia:
1) ochroną ubezpieczeniową AC pojazdy wykazane w części C ust. 4 pkt 2 SIWZ objęte są na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i innych państw Europy,
15
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2) ochroną ubezpieczeniową NNW:
a) pojazdy wykazane w części C ust. 4 pkt 2 SIWZ objęte są ochroną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i innych państw Europy,
b) pozostałe pojazdy objęte są ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

7.

Informacje dodatkowe

1) informacje dotyczące szkodowości , zgodne z zaświadczeniem o szkodowości
wystawionym przez ubezpieczyciela na dzień 17.06.2019 r.:
a ) rok 2014:
- ubezpieczenia OC: liczba zgłoszonych szkód - 232 , wartość szkód wypłaconych :
693 266,44 zł, rezerwy na kwotę: 939 833,90 zł,
- ubezpieczenia AC: liczba zgłoszonych szkód – 5 , wartość szkód wypłaconych :
4 140,18 zł, rezerwy na kwotę: 0,00 zł;
- NNW- liczba zgłoszonych szkód - 1, wartość wypłaconych szkód 100,00 zł,
rezerwa 0,00 zł;
b) rok 2015:
- ubezpieczenia OC: liczba zgłoszonych szkód - 268 szkód , wartość szkód
wypłaconych : 654 536,76 zł, rezerwy na kwotę: 894 948,77 zł,
- ubezpieczenia AC : liczba zgłoszonych szkód - 2 , wartość szkód wypłaconych :
6 852,21 zł, rezerwy na kwotę: 0,00 zł;
- NNW- liczba zgłoszonych szkód - 1, wartość wypłaconych szkód: 300,00 zł,
rezerwa 0,00 zł;
c) rok 2016:
- ubezpieczenia OC : liczba zgłoszonych szkód - 237 szkody , wartość szkód
wypłaconych : 672 351,56 zł, rezerwy na kwotę: 32 838,26 zł,
d) rok 2017:
- ubezpieczenia OC: liczba zgłoszonych szkód - 248, wartość szkód wypłaconych :
584 407,96 zł, rezerwy na kwotę: 48 238,16 zł,
- ubezpieczenia AC : liczba zgłoszonych szkód - 2 , wartość szkód wypłaconych :
5 252,70 zł, rezerwy na kwotę: 0,00 zł.
e) rok 2018:
- ubezpieczenia OC: liczba zgłoszonych szkód - 236 , wartość szkód wypłaconych :
957 890,12 zł, rezerwy na kwotę: 206 441,22 zł,
- NNW- liczba zgłoszonych szkód - 1, wartość wypłaconych szkód: 500,00 zł, rezerwa
0,00 zł;
- ubezpieczenia AC : liczba zgłoszonych szkód - 3 , wartość szkód wypłaconych :
25 884,58 zł, rezerwy na kwotę: 0,00 zł.
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f) rok 2019:
- ubezpieczenia OC: liczba zgłoszonych szkód - 122 , wartość szkód wypłaconych :
156 218,90 zł, rezerwy na kwotę: 68 489,76 zł,
- ubezpieczenia AC : liczba zgłoszonych szkód - 1 , wartość szkód wypłaconych :
2 997,36 zł, rezerwy na kwotę: 0,00 zł.

2) Zamawiający dodatkowo wyjaśnia:
a) Szkody mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ( polisa 998 A 357766)
- U/067694/2015 - wypłata 15 280,41 zł z dn. 18.06.2015 r. - podczas jazdy zapaliła się
tylna cześć autobusu – komora silnika
Autobus marki Mercedes Benz - rok produkcji 2002 r.
Rzeczoznawcy nie ustalili przyczyny.
- U/067694/2015 – wypłata 300,78 zł z dn. 10.12.2015 r. dopłata do w/w wypłaty
- U/121489/2015 – wypłata 63 860, 83 zł – z dn. 23.10.2015 r.
podczas jazdy zapaliła się tylna część autobusu – komora silnika
Autobus marki Solaris Urbino 15 – rok produkcji 2003 r.
Rzeczoznawcy nie ustalili przyczyny.
b) Szkoda z polisy OC działalności
Wartość 240 000,00 zł - wypadek przy pracy mechanika zatrudnionego na zapleczu
technicznym w oddziale Sosnowiec. Wypadek miał miejsce w 2013 roku. Podczas
naprawy autobusu pracownik znajdował się w kanale przeglądowym. W autobusie była
uszkodzona podstawa poduszki. W trakcie naprawy autobus opadł na głowę pracownika.
W 2015 r. miała miejsce wypłata kwoty zasądzonej w drodze odwołania.
Rozdział II. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od dnia
01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r.
Rozdział III. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I
WARIANTOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych .
Rozdział IV. INFORMACJE OGÓLNE
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie, faksem lub e-mailem do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie tych wyjaśnień, nie później
jednak niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku , o
którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego treści SIWZ, Zamawiający treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami zamieści na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła
pytania.
4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzana zmiana stanie się częścią tej SIWZ oraz zostanie
udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
5. W przypadku zmiany treści SIWZ, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z
uwzględnieniem warunków i terminów przewidzianych w zasadach.
6. Zamawiający oświadcza, iż nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ .
7. Zamawiający nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu uczestnictwa podwykonawców.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie i niniejszej SIWZ oraz uznana zostanie za najkorzystniejszą.
9. Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe, jeżeli zaistnieje jedna lub kilka z
okoliczności wymienionych w § 21 zasad.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
2.

Rozdział

V.

INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu, lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, z 2019 r. poz. 381 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z
zastrzeżeniem zapisu ust. 4.
Wykonawcy: faksem pod nr + 48 32 292 74 45, e- mailem na adres: bzp@pkm.pl.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Potwierdzenie to powinno zawierać informacje na temat ilości otrzymanych stron oraz czy
otrzymany dokument jest czytelny.
4. Ofertę Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
podpisaną własnoręcznym podpisem.
5. Wszelką korespondencję z danym Wykonawcą (po terminie otwarcia ofert) Zamawiający
będzie kierował na adres pocztowy, adres e-mail lub na nr faksu wskazany przez Wykonawcę
w ofercie.
6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Edyta Gruchała.
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Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W § 8 ust.2 ZASAD
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu na podstawie § 8 ust 2 pkt od 1 do 14 zasad ,
2) spełnia warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczący uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga od
Wykonawcy udowodnienia, że posiada on zezwolenie, od którego uzależnione jest
prawo do świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem niniejszego
zamówienia.
Rozdział

VII.
WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
ORAZ POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE
USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VI
pkt 2 niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
1) oświadczenie1 o spełnieniu tego warunku, (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył
przedmiotowe oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ),
2) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz
ubezpieczeń majątkowych w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu
zamówienia, wydane zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r., o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 381).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w
okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ, Zamawiający
żąda:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca
złożył przedmiotowe oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 2b do SIWZ),
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 8 ust 2 pkt 2 , pkt
3, pkt 7 zasad, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
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4)

5)

6)

7)

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie § 8 ust. 2 pkt 8 zasad,
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności – Zamawiający zaleca złożenie
przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 2c do niniejszej
SIWZ,
oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.
j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) – Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego
oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 2c do niniejszej SIWZ.

Dokumenty wymienione w pkt: od 2 do 5, należy złożyć w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku samodzielnie pobranych przez Wykonawcę wydruków komputerowych
aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS oraz zaświadczeń z CEDIG
Zamawiający nie wymaga potwierdzenia tych dokumentów za zgodność z oryginałem.
3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegających się o
udzielenie niniejszego zamówienia – w przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez
reprezentację nie wynikającą z dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego
rozdziału; pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem notarialnie,
2) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna,
3) ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące przedmiotu zamówienia 1.

1

Warunki te będą miały zastosowanie wyłącznie w sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ.
20

Nr sprawy Z/PO/2019/04/1

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 2:
1) pkt 2 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w § 8 ust. 2 pkt 2, pkt 3 pkt 7 zasad,
2) pkt 3-5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje się.
7.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w ust 5 pkt 2, składa dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1
, w zakresie określonym w § 8 ust.2 pkt 3 i pkt 7 zasad. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 zdanie pierwsze stosuje się.
9.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
10. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub
będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda
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przedstawienia przez Wykonawcę oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tego
dokumentu.
11. Wszystkie składane wraz z ofertą dokumenty, sporządzone w języku obcym, muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Uwaga:
Zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie
zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału
zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
W przypadku, gdy cena oferty przewyższa dwukrotną wartość kapitału zakładowego,
Wykonawca, przed zawarciem umowy przedkłada jeden z dokumentów, potwierdzających
uprawnienia do zaciągania przez Wykonawcę zobowiązania o tej wartości.
Powyższe dotyczy Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia (tzw. konsorcjum oraz spółki
cywilne) muszą spełnić następujące warunki:
1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 1
niniejszej SIWZ, każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać, brak podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia oraz złożyć dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia,
2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 2
niniejszej SIWZ, warunek ten zobowiązany jest spełnić każdy z wykonawców, który w
ramach realizacji niniejszego zamówienia będzie wykonywać czynności ubezpieczeniowe
w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
3) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie przedmiotowego zamówienia; treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać
zakres umocowania; pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, umocowanie takie
może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą albo z dołączonej do oferty
umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej,
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców albo
pełnomocnika),
5) wszelką korespondencję Zamawiający prowadzić i dokonywać będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem.
Uwaga:
Zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie
zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału
zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
W przypadku, gdy cena oferty przewyższa dwukrotną wartość kapitału zakładowego,
Wykonawca, przed zawarciem umowy przedkłada jeden z dokumentów, potwierdzających
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uprawnienia do zaciągania przez Wykonawcę zobowiązania o tej wartości. Powyższe
dotyczy Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozdział VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być przygotowana zgodnie z wymogami
niniejszej SIWZ .
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim (a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ),
pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem (na maszynie do pisania, ręcznie lub w
formie wydruku komputerowego) oraz własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo
pieczątka imienna i podpis) przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy, wymienioną/e w dokumencie, o którym mowa w Rozdziale VII ust.2
pkt.5, w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez
reprezentację nie wynikającą z wyżej wymienionych dokumentów , należy do tej oferty
dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale VII ust.3 pkt 1 niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, z
zastrzeżeniem § 26 ust. 2, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) oraz co do których Wykonawca (nie
później niż w terminie składania ofert) zastrzeże, że nie mogą być udostępnione, muszą
zostać oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: t. j. Dz. U. z 2018r., poz.419 , z późniejszymi zmianami) i
nie mogą być udostępniane”.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w Rozdziale XI ust. 3 niniejszej
SIWZ.
Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, że oferta jest jawna w całości.
4. Każdy Wykonawca składa jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty
lub przedłożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert
Wykonawcy.
5. Zamawiający zaleca, aby oferta została złożona w opakowaniu . Opakowanie to powinno być
trwale zamknięte w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe otwarcie. Opakowanie to
powinno posiadać następujące oznakowanie:
1) nazwę i adres Zamawiającego,
2) napis :
„Oferta na ubezpieczenie PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu”
3) pełną nazwę i adres Wykonawcy.
6. Zamawiający zaleca Wykonawcom wykorzystanie załączonych do SIWZ formularzy i
druków.
7. Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oferty, muszą być dokonane w sposób czytelny oraz
parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę lub inne osoby do tego
upoważnione.
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8. Zaleca się, żeby wszystkie strony oferty, z zastrzeżeniem Rozdziału IX ust. 3 pkt 2 SIWZ
(wraz ze wszystkimi załącznikami, oświadczeniami dokumentami), były trwale spięte w
sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek ze stron (np. zbindowane, zszyte.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty
przed upływem terminu składania ofert określonym w Rozdziale X ust.2 SIWZ.
Powiadomienie należy złożyć w opakowaniu oznaczonym, jak w ust. 5 pkt 1, 2, 3, i
opatrzonym dodatkowo napisem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
Opakowanie to powinno być trwale zamknięte w sposób uniemożliwiający jego
przypadkowe otwarcie.
10. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, po upływie terminu do składania
ofert.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Rozdział IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA
OFERTĄ
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały termin związania
ofertą. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 37 000,00 zł (słownie:
trzydzieści siedem tysięcy złotych).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to:
1) że w tym terminie na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze, tzn. musi
być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę wadium, w tym przypadku
Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kserokopii przelewu,
lub
2) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna
musi być dostarczony Zamawiającemu; w tym przypadku, oryginał dokumentu należy
złożyć wraz z ofertą w formie umożliwiającej jego zwrot Wykonawcy po zakończeniu
postępowania (nie powinien być wszyty ani wbindowany w ofertę).
4. Wadium można wnieść w jednej lub w kilku następujących formach :
1) pieniądzu ,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 46 1050 1142 1000 0022 6439 4442 - Zamawiający sugeruje aby na
dowodzie przelewu znalazł się dopisek „wadium ubezpieczenia” .
6. W przypadku zabezpieczenia oferty jedną z form (lub kilkoma formami) wadium,
określonych w ust. 4 pkt 2, 3, konieczne jest wskazanie w tych dokumentach okoliczności
określonych w § 9 ust. 5 i 6 zasad, jako przesłanek powodujących utratę wadium.
7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona w wymaganym terminie
dopuszczalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie
odrzucona.
8. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom na zasadach określonych w § 9 ust. 4 zasad.
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9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach
określonych w § 9 ust. 5 i 6 zasad.

Rozdział X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego na adres: 41-219 Sosnowiec, ul.
Lenartowicza 73, pokój nr 200 .
2. Termin składania ofert upływa dnia 04 października 2019 roku o godzinie 1000.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w ust. 2 zostaną
zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
4. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny, a składającemu ją Wykonawcy na jego
życzenie zostanie wydane potwierdzenie jej złożenia.
Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sosnowcu,
ul. Lenartowicza 73, w pokoju nr 118, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o
godzinie 1015.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie
przedmiotu zamówienia.
3. Podczas otwierania opakowań z ofertami Zamawiający ogłosi:
1) nazwy i adresy Wykonawców,
2) ceny ofertowe,
3) termin wykonania zamówienia.
4. Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać przesłania informacji, o których
mowa w ust. 2 i 3.
5. W pierwszej kolejności otwarte zostaną opakowania z napisem : „ZMIANA OFERTY”,
„WYCOFANIE OFERTY”. Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną otwarte.
Rozdział XII. OPIS:
-SPOSOBU BADANIA OFERT,
-SPOSOBU OBLICZENIA CENY,
-KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Podczas badania i oceny ofert, Zamawiający:
1) dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, oceny
braku podstaw do wykluczenia Wykonawców z przedmiotowego postępowania w
okolicznościach określonych przez Zamawiającego (o których mowa w Rozdziale VI
SIWZ),
2) może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 3, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści,
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3) poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe oraz uwzględni konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek,
a) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona,
4) wezwie Wykonawców:
a) którzy w ofercie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale VII lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w
Rozdziale VII, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, wyłącznie
przy zaistnieniu okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1
zasad; oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę na
wezwanie Zamawiającego powinny potwierdzać spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
Rozdziale VI SIWZ, nie później niż na dzień, o którym mowa w
Rozdziale X ust. 2 SIWZ,
b) do złożenia, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących złożonych
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII
niniejszej SIWZ,
5) odrzuci ofertę , jeżeli:
a) jest niezgodna z przepisami Kodeksu cywilnego
b) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 3
zasad,
c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie przedmiotowego zamówienia,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 3 zasad.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która będzie posiadała najniższą cenę.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych,
stosując wyłącznie zasady i kryteria oceny określone w niniejszej SIWZ.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zgodnie z § 18 ust. 2 zasad, wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Cena oferty - opis sposobu jej obliczenia:
-

cena (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r., o
informowaniu o cenach towarów i usług D.U. z 2019, poz. 178) obejmuje
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wszystkie koszty i opłaty oraz nałożone na Wykonawcę obowiązki wynikające z
realizacji przedmiotu zamówienia;
do obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest podać (w kolumnie nr 4 tabeli
nr 1 formularza ofertowego) wysokość rocznych składek dla poszczególnych rodzajów
ubezpieczeń ujętych w kolumnie nr 2 tabeli nr 1, w: ust. nr 1 pkt od 1-5; ust. nr 2 pkt od
1 do 9; ust nr 3 pkt od 1 do 7; ust. nr 4 pkt od 1 do 2, ust. 5 pkt od 1 do 6, ust. 6 pkt od 1
do 3, ust. 7 pkt od 1 do 2, następnie poszczególne składki należy zsumować w ust 8,
stawka podatku VAT 0 %,
Wykonawca zobowiązany jest podać również ceny (składki) jednostkowe dla pojazdów
wskazanych w ust. 5 oraz ust.6;
Wysokość rocznych składek dla ubezpieczeń wskazanych w kol nr 2 w ust5 od nr 1 do
nr 6 oraz ust 6 pkt od 1 do 3 stanowi iloczyn ceny jednostkowych (składek) oraz liczby
pojazdów wskazanych do ubezpieczenia;
Dla pojazdów wskazanych w ust. 7 wykonawca zobowiązany jest również podać sumę
ubezpieczenia.

UWAGA
Zarówno cenę oferty, jak również ceny jednostkowe poszczególnych stawek ubezpieczeniowych ,
Wykonawcy zobowiązani są podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku -w zaokrągleniu w
górę do pełnego grosza w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

6. Zamawiający po wyborze oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o
których mowa w ust. 6 pkt 1, na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w
miejscu publicznie dostępnym.
8. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana,
Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
Rozdział XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ
BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą w tym postępowaniu przetargowym
prowadzone będą tylko w polskich złotych (PLN).
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Rozdział XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym
niż 4 dni, licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż
przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia przed
upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy, wynikający z umowy, jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
4. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci będą
zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.
5. Jeżeli Wykonawca , którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy
w sprawie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą
przesłanki, o których mowa w § 21 ust. 1 zasad.
6. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci będą
zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.
Rozdział

XVI.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIE, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ
Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH
WARUNKACH

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
aby zawarł umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Rozdział XVII. ZMIANY UMOWY ORAZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
przypadku:
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1) wystąpienia zmian przepisów prawa, które powodować będą konieczność rozszerzenia
danego ubezpieczenia określonego w niniejszej umowie lub spowodują niezasadność
danego ubezpieczenia,
2) konieczności rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w przedmiotowej umowie
wynikającej ze zobowiązań Zamawiającego w stosunku do podmiotów trzecich,
3) wystąpienia zmiany stanu faktycznego, która powodować będzie konieczność
rozszerzenia danego ubezpieczenia lub spowoduje niezasadność danego ubezpieczenia
(np. zmiana w zakresie działalności, pojawienie się lub ujawnienie nowych zagrożeń,
zakup, rozbudowa, sprzedaż lub likwidacja składników majątku),
4) zmiany w mieniu (majątku) Zamawiającego skutkującej koniecznością skorygowania
sum ubezpieczenia lub limitów podanych w niniejszej umowie (np. zakup, sprzedaż ,
rozbudowa , likwidacja, wyłączenie z użytkowania , zmiana wartości rynkowej lub
odtworzeniowej),
5) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);
Zamawiający dokona zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (cen)
określonego w § 3 ust. 5, w formie aneksu do niniejszej umowy, po dniu wejścia w życie
przepisów zmieniających stawkę VAT, jeżeli zmiana ta nastąpi w okresie pomiędzy
dniem zawarcia umowy, a dniem zapłaty składki, o której mowa w § 9 ust. 2 niniejszej
umowy.
W takim przypadku Zamawiający:
a) zwiększy wysokość rocznych składek (ceny te zostaną zmienione odpowiednio o
kwotę, o jaką zmianie uległ podatek VAT),
b) poda kwoty podatku VAT zawarte w rocznych składkach ubezpieczeniowych.
2. Postanowienia, o których w ust 1, stanowią katalog zmian do zawartej umowy, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę (postanowienia te nie stanowią jednakże zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody). Żadna z ewentualnie wprowadzonych zmian do umowy nie może
jednak zwiększyć wynagrodzenia Wykonawcy, w stosunku do ceny jaką zaoferował On za
realizację przedmiotu zamówienia w złożonej przez siebie w niniejszym postępowaniu
przetargowym ofercie.
Rozdział XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec,
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu: rodo@pkm.pl,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „wykonanie usługi
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d)

e)

f)
g)
h)

ubezpieczenia komunikacyjnego i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z
o.o. w Sosnowcu” , nr sprawy: Z/PO/2018/06/3,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja przedmiotowego postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6
września 2001r. – o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764 z późn.
zm.), podmioty wspólpracujące na podstawie zawartych przez PKM Sp. z o. o. umów,
zgodnie z obowiązującymu przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w
szczególności podmiotom świadczącym usługi ochrony mienia, usługi sprzątania, usługi
audytowe,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
przedmiotowego postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a także do czasu wygaśnięcia
wzajemnych roszczeń wynikających z umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia
niniejszego postępowania,
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym
korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia oraz zmianą postanowień umowy zawartej w wyniku
rozstrzygnięcia niniejszego postępowania),

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego),
a) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO,
2) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Załącznikami stanowiącymi integralną część SIWZ są:
Zał. nr 1 – druk oferty,
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