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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 

 GMINA KRAPKOWICE 
 

ADRES 
ZAMAWIAJĄCEGO 

                                             URZĄD MIASTA I GMINY W KRAPKOWICACH 
47-303 Krapkowice ul. 1-go Maja 17 

 
 
NUMER  SPRAWY:                                                         

BPiZ-314/09/09 

 
 

TRYB UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA: 

 
POSTĘPOWANIE  PROWADZONE  BĘDZIE  W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI PONIśEJ 206 000 EURO Z ZASTOSOWANIEM  
 

Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 oraz z 2008 r. nr 
171 poz. 1058) , zwanej dalej Ustawą.  

    
NAZWA ZADANIA 

 
Działając zgodnie z art.39 Ustawy Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego 
zaprasza do złoŜenia oferty na świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla  Gminy 

Krapkowice wraz z jednostkami organizacyjnymi. 
 

PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA: 

(WSPÓLNY SŁOWNIK 
ZAMÓWIEŃ): 

 
66510000-8 usługi 
ubezpieczeniowe  

         
ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (CPV  66 51 6400-4) 
 
ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: 

• Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym 
wandalizmu (zniszczenie mienia niepozostające w związku z 
kradzieŜą lub włamaniem)                                (CPV 66 51 5100-4)                           

                                                                                    (CPV 66 51 5400-7) 
• Ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i 

dewastacji                                                           (CPV 66 51 5000-3) 
• Sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3) 
• Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich  

                                                                              (CPV 66 51 5000-3) 
ZADANIE C - UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym: 

• Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych                                                   (CPV 66 51 6100-1) 

• Ubezpieczenie Auto Casco 
                                                                             (CPV 66 51 4110-0) 

• Ubezpieczenie NNW kierowców i pasaŜerów 
                                                                             (CPV 66 51 2100-3) 

• Ubezpieczenie Assistance 
                                                                             (CPV 66 51 4110-0) 
 

ZADANIE D - UBEZPIECZENIE NNW                                                  (CPV 66 51 2100-3) 
ZADANIE E – UBEZPIECZENIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH  

• Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jednostek pływających  
                                                                            (CPV 66 51 6300-3) 

• Ubezpieczenie Casco jednostek pływających (CPV 66 51 4150-2) 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa DRUK nr 3 – KARTA RYZYKA,  
stanowiący integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej 
Specyfikacją 
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OFERTA CZĘŚCIOWA: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: razem 

  na zadanie A+B oraz oddzielnie na Zadanie C, oddzielnie na Zadanie D oddzielnie na 
Zadanie E.   

 OFERTA 
WARIANTOWA: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

ZAMÓWIENIA 
UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 
pkt.6 Ustawy  

PODWYKONAWCY Zamawiający zastrzega, Ŝe wykonawca wykona całość zamówienia z zastrzeŜeniem, Ŝe 
czynności techniczne związane z likwidacja szkód mogą być powierzone innym 

podmiotom.  
INFORMACJE 
DODATKOWE 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej i nie zamierza ustanawiać dynamicznego 
systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 

w postępowaniu.  
Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty pod  warunkiem, Ŝe: 

a) zachodzi nagła potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka 
poniesienia straty, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania a  
zmiana leŜy w interesie Zamawiającego w przypadku zmiany obowiązujących przepisów 
prawa lub wydania orzeczenia zmieniających sytuację prawną,  

b) nastąpiła zmiana stanu środków trwałych lub zmiana stanu osobowego po stronie 
Zamawiającego, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

c) nastąpią zmiany nazwy lub adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-
prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 

Zaleca się dokonanie , wizji lokalnej w terenie,  w celu oceny ryzyka  i  zdobycia koniecznych 

informacji do przygotowania oferty 
PEŁNOMOCNIK 

ZAMAWIAJACEGO 
W czynnościach faktycznych i prawnych związanych z  przygotowaniem, zawarciem i  z wykonaniem  
 
umów ubezpieczenia , będzie uczestniczył zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Broker  
 
Ubezpieczeniowy  marschall Kancelarie Brokerów Ubezpieczeniowych  sp. z o.o.                            
 
45-062 Opole ul. Kościuszki 23/6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krapkowice  09-12-2009 r 
...........................................................                ........................................................... 
DNIA                                          ZATWIERDZAM 
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KARTA INFORMACYJNA 

 
Zamawiający: 

GMINA  KRAPKOWICE 
 

adres do korespondencji: 
URZĄD MIASTA I GMINY KRAPKOWICE 
ul. 3-go Maja 17        47-303 Krapkowice  

               Tel. + 48 (77) 44 66 800 , fax +48(77)44 66 888. 
 

Adres strony internetowej  
Na której udostępniono Specyfikację 

                                         www.krapkowice.pl 

UBEZPIECZAJĄCY Gmina Krapkowice   i jednostki organizacyjne  
UBEZPIECZONY Gmina Krapkowice  i jednostki organizacyjne 

 
Termin rozpoczęcia i zakończenia ochrony 

ubezpieczeniowej  
(okres ubezpieczenia) 

                  24 miesiące od daty  obowiązywania  umowy 
                   Z uwzględnieniem terminów aktualnych polis. 
 

Osoby upowaŜnione do kontaktów z 
Wykonawcami: 

- w zakresie procedury przetargowej 
 

- w zakresie przedmiotu zamówienia 
 
 

Broker  Marschall  Kancelarie Brokerów Ubezpieczeniowych 
sp. z o.o.    45-062 OPOLE Kościuszki 23/7  
kontakt  Zbigniew  Marschall  601 550 622 
 
 Broker Marschall  Kancelarie Brokerów Ubezpieczeniowych 
sp. z o.o.    45-062 OPOLE Kościuszki 23/7  
kontakt  Zbigniew  Marschall   
Tel.601 550 622  

Termin i miejsce składania ofert Oferty naleŜy składać  do dnia 17-12-2009r do godz. 10:00 w siedzibie 
zamawiającego  w Urzędzie Miasta i Gminy  w Krapkowicach 

Ul. 3-go Maja 17 pok.13 parter. Liczy się data i godzina złoŜenia oferty 
Termin i miejsce otwarcia ofert Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 17-12-2009r o godz.10 :15 

w siedzibie zamawiającego  w Urzędzie Miasta i Gminy  w 
Krapkowicach ul. 3-go Maja 17.  Sala posiedzeń II piętro pok.32.                   

Liczy się data i godzina złoŜenia oferty     
Termin związania ofertą 30 dni od daty złoŜenia oferty 

Termin realizacji zamówienia 24 miesiące  (w zakresie zadania A + B, D, E.)                            
                      (w zakresie zadania C ) 

Wadium Zamawiający  nie Ŝąda wniesienia wadium  
 

              Warunki płatności składki Składka płatna za kaŜdy kolejny rok ubezpieczenia w 4  ratach:, 
1 rata   do 28-01-2010r 
2 rata   do 01-04-2010r 
3 rata   do 01-07-2010r 
4 rata   do 01-10-2010r 

oraz odpowiednio w kolejnych latach ubezpieczenia. 
Wykaz druków dołączonych do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
DRUK NR 1   – FORMULARZ OFERTY 

• formularz A – ZADANIE A 
• formularz B – ZADANIE B 
• formularz C – ZADANIE C 
• formularz D – ZADANIE D 
• formularz E -  ZADANIE E 

 
DRUK NR 2.1 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW     
                           UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
DRUK NR 2.2 – WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH   
                           USŁUG  
DRUK NR 3    – KARTA RYZYKA 
DRUK NR 4    – UMOWA GENERALNA                   
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Spis treści: 
 
Karta Informacyjna wraz z opisem przedmiotu zamówienia 

Informacje podstawowe 
 

Rozdział 1   Opis kryteriów wyboru oferty  
Rozdział 2   Terminy i sposób realizacji zamówienia 
Rozdział 3   Opis warunków udziału w postępowaniu 
Rozdział 4   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału 
Rozdział 5   Wykaz oświadczeń lub dokumentów   
Rozdział 6   Informacja o sposobie porozumiewania się   
Rozdział 7   Wymagania dotyczące wadium  
Rozdział 8   Termin związania ofertą    
Rozdział 9   Opis sposobu przygotowania ofert 
Rozdział 10 Składanie i otwarcie ofert 
Rozdział 11 Zmiana lub wycofanie oferty 
Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
Rozdział 13 Formalności po wyborze oferty 
Rozdział 14 Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
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Rozdział 1  Opis kryteriów wyboru oferty 
 
1.1.  Przedmiot zamówienia.   
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej na rzecz 
Zamawiającego w poniŜszym zakresie: 
 
1.1.A. 

RODZAJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
 

OKRES OCHRONY  
UBEZPIECZENIOWEJ 

Zadanie A 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

24 miesiące od daty obowiązywania  
umowy 

Przedmiotem ubezpieczenia objęta jest ustawowa/statutowa działalność Zamawiającego 
Szczegółowe kryteria oceny ofert w zakresie ubezpieczenia OC -Zadanie A 
A. cena oferty 50 % 
B. klauzule dodatkowe 20 % 
C. warunki ubezpieczenia  30 % 
Ad. A) Przy ocenie proponowanej ceny najwyŜszą notę (200 pkt) otrzyma oferta proponująca najniŜszą cenę za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru: 
Ilość punktów za Cenę oferty = (Cena najniŜsza / Cena oferty badanej) x 1000 punktów 
Ad B) Przy ocenie punktowej za klauzule dodatkowe najwyŜszą notę 1000 punktów otrzyma oferta, w której zostaną 
zaakceptowane wszystkie dodatkowe klauzule zapisane w specyfikacji.  

Ilość i rodzaj Klauzul Brokerskich określono w załączniku Nr 6  
Zamawiający odejmie Wykonawcy po 5 punktów za kaŜdą skreśloną klauzulę, z wyjątkiem n/w gdzie za skreślone: 
KLAUZULĘ ,,RAśĄCEGO NIEDBALSTWA”   100 punktów, a za KLAUZULE  „PROLONGATY”, STEMPLA” i ,, PROCEDURY 
LIKWIDACJI SZKÓD”  po  30 punktów. 

Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzule wg wzoru: 
Ilość punktów za  klauzule  przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów oferty, 
która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów 

W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = 
(Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów moŜliwa maksymalnie do uzyskania 1000pkt) x 1000 punktów 

Ad C) Przy ocenie punktowej za  warunki ochrony ubezpieczeniowej OC   najwyŜszą notę 1000 punktów otrzyma oferta,  
oferująca  najkorzystniejsze warunki ochrony ubezpieczeniowej i w której zostaną zaakceptowane bez zmian 
wyłączenie standardowe i w której nie zostanie  skreślone Ŝadne standardowe wyłączenie ochrony  

 
  Przy ocenie punktowej oferty za warunki ochrony ubezpieczeniowej najwyŜszą notę 1000 punktów otrzyma oferta oferująca 

najkorzystniejsze warunki ochrony ubezpieczeniowej: 
 
ZA KAśDE OGRANICZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC, ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  ODPOWIEDNIO: 
- ZA SKREŚLENIE LUB BRAK AKCEPTACJI ROZSZERZEŃ OCHRONY OC PODANYCH W KARTCIE RYZYKA  W ZAŁ NR 5  ZAMAWIAJĄCY 

POTRĄCI WYKONAWCY  25 PKT ZA KAśDE  NIEZAAKCEPTOWANE BĄDŹ  SKREŚLONE ROZSZERZENIE. 
- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIA FRANSZYZY INTEGRALNEJ FRANSZYZY REDUKCYJNEJ UDZIAŁÓW WŁASNYCH  

UWAGA! WPROWADZENIE FRANSZYZ LUB UDZIAŁÓW WŁASNYCH W UBEZPIECZENIU OC BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY 
- ZA WPROWADZENIE SUMY GWARANCYJNEJ NA JEDNO ZDARZENIE NIśSZEJ OD SUMY  GWARANCYJNEJ NA WSZYSTKIE 

ZDARZENIA ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY 25 PKT ODPOWIEDNIO ZA KAśDE 1000 ZŁ RÓZNICY  WYSOKOŚCI SUM 
GWARANCYJNYCH, 

- ZA SKREŚLENIE LUB BRAK AKCEPTACJI ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANEGO WE WNIOSKACH  W   KARCIE 
RYZYKA  ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  25 PKT ZA KAśDE  WYŁĄCZENIE, 

- ZA KAśDE WYŁĄCZENIE Z ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OKREŚLONEJ W WARUNKACH  SZCZEGÓŁOWYCH (ZAŁ. NR 1 
ODPOWIEDNIO DLA KAśDEGO RODZAJU UBEZPIECZENIA OC), ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY 25 PKT ODPOWIEDNIO ZA 
KAśDE WYŁĄCZENIE. 

Po potrąceniach uzyskamy ocenę za warunki ochrony ubezpieczeniowej wg wzoru: 
Ilość punktów za  warunki ubezpieczenia  przyznana ofercie = (Ocena punktów za warunki w ofercie badanej / 
oceny punktów za warunki oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów 

W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, ilość punktów za warunki ubezpieczenia przyznana 
ofercie = (Suma punktów za warunki ubezpieczenia w ofercie badanej /Suma punktów moŜliwa maksymalnie do uzyskania 1000pkt) 
x 1000 punktów 

 
Ogólna ilość punktów oferty na Zadanie A  zostanie przeliczona wg wzoru: 
Liczba otrzymanych punktów ogółem = [ liczba punktów  za cenę oferty ( max1000 pkt.) x50 % +liczba punktów za klauzule 
dodatkowe ( max1000 pkt.) x 20 %   +  liczba punktów za warunki ochrony ubezpieczeniowej ( max 1-00 pkt.) x30% ] 
 
 Maksymalnie Wykonawca za ofertę na Zadanie A  moŜe uzyskać 1000 punktów 
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1.1.B.  
RODZAJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

 
OKRES OCHRONY  UBEZPIECZENIOWEJ 

Zadanie B  
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

ubezpieczenie mienia od wandalizmu (zniszczenie mienia 
niepozostające w związku z kradzieŜą lub włamaniem) 

- Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich, 
- Ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem, rabunku oraz szyb 

od stłuczenia, ubezpieczenie mienia od dewastacji 
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich 

24 miesiące od daty obowiązywania  
umowy 

Przedmiotem ubezpieczenia objęte są środki trwałe i wyposaŜenie, będące w posiadaniu Zamawiającego oraz środki trwałe i 
wyposaŜenie których zakup Zamawiający planuje w okresie realizacji niniejszego zamówienia. 
Szczegółowe kryteria oceny ofert w zakresie ubezpieczenia j/w -Zadanie B 
A. cena oferty 50 % 
B. klauzule dodatkowe 20 % 
C. warunki ubezpieczenia  

(zakres i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej) 
30 % 

 
Ad. A. Ocena punktowa za cenę oferty . 
Maksymalną ilość punktów (1000 pkt) otrzyma oferta z najniŜszą ceną ofertową. 
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów. 
Punkty będą przyznawane wg następującego wzoru 
Ilość punktów za Cenę oferty = (Cena najniŜsza / Cena oferty badanej) x 1000 punktów 
Ad. B. Ocena punktowa za klauzule dodatkowe 
Przy ocenie punktowej za klauzule dodatkowe najwyŜszą notę 1000 punktów otrzyma oferta, w której zostaną zaakceptowane 
wszystkie dodatkowe klauzule zaznaczone w SIWZ .  

Ilość i rodzaj Klauzul Brokerskich określono w załączniku Nr. 6 do wniosków Karty Ryzyka. 
Zamawiający odejmie Wykonawcy po 5 punktów za kaŜdą skreśloną klauzulę, z wyjątkiem n/w gdzie za skreślone KLAUZULE 

,,DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA”, ,,PROLONGATY”, ,,STEMPLA”, ,,KRADZIEśY ZWYKŁEJ”  - po100 punktów,  
,,REPREZENTANTÓW”  -  po 4o punktów,  za KLAUZULE ,AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA”, AUTOMATYCZNEGO 
POKRYCIA DLA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO”, ZNIESIENIA ZASADY PROPORCJI” , ,,SKUTKÓW AWARII SPRZETU ELEKTRONICZNEGO”, 
„ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA”,– po 50 punktów,  ,, KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA” , ,, PROCEDURY LIKWIDACJI 
SZKÓD” ,,,DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA”  (jeŜeli są stosowane) - po 30 punktów.  

Ocena punktowa za klauzule odbywać się będzie dla kaŜdego rodzaju ubezpieczenia odrębnie. 
Suma punktów za Klauzule w Zadaniu B  w ofercie badanej  stanowić będzie sumę punktów przyznanych za klauzule w kaŜdym 
rodzaju ubezpieczenia/n-rodzajów ubezpieczenia (gdzie n- stanowi ilość badanych rodzajów ubezpieczenia) 

Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzule wg wzoru: 
Ilość punktów za  klauzule  przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej / Suma punktów oferty, która 
uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów 

W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = (Suma 
punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów moŜliwa maksymalnie do uzyskania- 1000pkt) x 1000 punktów 

Ad. C. Ocena punktowa za warunki ubezpieczenia (zakres i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej) 
1.  Maksymalną ilość punktów 1000 PKT otrzyma oferta, w której nie zostanie zapisane Ŝadne  WYŁĄCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ z 
zakresu ryzyk - zakresu rzeczowego określonego w SIWZ. 
ZA KAśDE OGRANICZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OKREŚLONEJ W KARCIE RYZYKA ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  
ODPOWIEDNIO: 
- ZA SKREŚLENIE LUB BRAK AKCEPTACJI ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANEGO WE WNIOSKACH  W   

KARCIE RYZYKA  ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  25 PKT ZA KAśDE  WYŁĄCZENIE, 
- ZA  ZASTOSOWANIE: 

- FRANSZYZY INTEGRALNEJ - ZA KAśDE 100 ZŁ FRANSZYZY ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  25 PKT ODPOWIEDNIO  
PROPORCJONALNIE DO WYSOKOŚCI  FRANSZYZY 

- ZA  ZASTOSOWANIE FRANSZYZY REDUKCYJNEJ - ZA KAśDE 100ZŁ FRANSZYZY ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY 25 PKT 
ODPOWIEDNIO  PROPORCJONALNIE DO WYSOKOŚCI  FRANSZYZY 

- ZA ZASTOSOWANIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH RÓśNYCH OD PODANYCH W KARCIE RYZYKA - ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY 
25 PKT ODPOWIEDNIO  PROPORCJONALNIE ZA KAśDE 100 ZŁ UDZIAŁU WŁASNEGO ZAMAWIAJĄCEGO W SZKODZIE NALICZANE 
OD OGÓLNEJ SUMY UBEZPIECZENIA x PODANY W OFERCIE % UDZIAŁU WŁASNEGO, 

- ZA WPROWADZENIE NIśSZYCH  OD PODANYCH W KARCIE RYZYKA SUM UBEZPIECZENIA, T.J. SUMY UBEZPIECZENIA  NA 
JEDNO ZDARZENIE  LUB OKREŚLONY RODZAJ RYZYKA, LUB NA  JEDNĄ LOKALIZACJĘ  NIśSZEJ OD SUMY UBEZPIECZENIA  
OKREŚLONEJ W KARCIE RYZYKA, ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY 25 PKT  ODPOWIEDNIO ZA  KAśDE 100 000 ZŁ 
RÓZNICY WYSOKOŚCI SUM UBEZPIECZENIA mienia od ognia, i ODPOWIEDNIO ZA  KAśDE 10 000ZŁ dla pozostałych 
RYZYK OKREŚLONYCH W OFERCIE W STOSUNKU DO WYSOKOŚCI SUM UBEZPIECZENIA PODANYCH W KARCIE RYZYKA  

W przypadku uzyskania oceny ujemnej  Wykonawca za warunki ubezpieczenia uzyska 0 pkt  
Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzulę wg wzoru: 
Ilość punktów za  warunki ubezpieczenia  przyznana ofercie = (Ocena punktów za warunki w ofercie badanej / oceny punktów 
za warunki oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów 

W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za warunki ubezpieczenia przyznana ofercie = 
(Suma punktów za warunki ubezpieczenia w ofercie badanej /Suma punktów moŜliwa maksymalnie do uzyskania- 1000pkt) x 1000 punktów

 
Ogólna ilość punktów oferty na Zadanie B  zostanie przeliczona wg wzoru: 
Liczba otrzymanych punktów = [ liczba punktów za cenę oferty (max 1000 pkt) x 50% + l.p. za klauzule dodatkowe (max 1000 pkt.)x 20% + 
l.p. za warunki ubezpieczenia - zakres lub ograniczenia ochrony ubezp. (max 1000 pkt.) x 30 % 

 
Maksymalnie Wykonawca za ofertę na Zadanie B moŜe uzyskać 1000 punktów 
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1.1.C. Opis przedmiotu zamówienia – Ubezpieczenie pojazdów 
RODZAJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

 
OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

Zadanie C 
Ubezpieczenia komunikacyjne:  
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych 
- Ubezpieczenie Auto - Casco  
- Ubezpieczenie NNW 
- Ubezpieczenie Assistance   

24 miesiące od daty obowiązywania  
umowy 

dla pojazdów, których termin wznowienia 
ubezpieczenia 

    upływa  w latach 2010 - 2011 roku 
  

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego wg Wykazu 
pojazdów stanowiącego zał. 2C do Karty Ryzyka. 
Sposób oceny punktowej ofert niewykluczonych lub nieodrzuconych w postępowaniu: 
Szczegółowe kryteria oceny ofert w zakresie ubezpieczenia j/w -Zadanie C 
A. cena oferty 50 % 
B. klauzule dodatkowe 20 % 
C. warunki ubezpieczenia  

(zakres, rozszerzenia określone w załącznikach 1.2C   i 
ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej) 

30 % 
 

 
Ad. A. Ocena punktowa za cenę oferty . 
Maksymalną ilość punktów (1000 pkt) otrzyma oferta z najniŜszą ceną ofertową. 
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów. 
Punkty będą przyznawane wg następującego wzoru 
Ilość punktów za Cenę oferty = (Cena najniŜsza / Cena oferty badanej) x 1000 punktów 
 
Ad. B. Ocena punktowa za klauzule dodatkowe 
Przy ocenie punktowej za klauzule dodatkowe najwyŜszą notę 1000 punktów otrzyma oferta, w której zostaną 
zaakceptowane wszystkie dodatkowe klauzule – C2 do C14 .  

Ilość i rodzaj Klauzul Brokerskich określono w załączniku 1.1 C do Karty Ryzyka – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 
Pojazdów.  

Zamawiający odejmie Wykonawcy za kaŜdą skreśloną klauzulę następującą ilość punktów: 
- za skreśloną Klauzulę C4, C5 , C11, C12 – po 40 pkt za kaŜdą skreśloną Klauzulę 
- za skreśloną Klauzulę C9,  C10,  C13, C14 – po 8 pkt za kaŜdą skreśloną Klauzulę 
 
Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzule wg wzoru: 
Ilość punktów za  klauzule  przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej / Suma punktów oferty, 
która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów 

W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = 
(Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów moŜliwa maksymalnie do uzyskania- 1000pkt) x 1000 punktów 

 
Ad. C. Ocena punktowa za warunki ubezpieczenia (zakres, rozszerzenia określone w załącznikach 1.2C i ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej) 
Maksymalną ilość punktów 1000 PKT otrzyma oferta, w której nie zostanie zapisane Ŝadne  WYŁĄCZENIE OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ z zakresu ryzyk - zakresu rzeczowego określonego w SIWZ. 
ZA KAśDE OGRANICZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OKREŚLONEJ W KARCIE RYZYKA ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  
ODPOWIEDNIO: 
- ZA SKREŚLENIE LUB BRAK AKCEPTACJI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANEJ WE WNIOSKACH  W KARCIE 

RYZYKA  ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  25 PKT ZA KAśDE  WYŁĄCZENIE, 
- ZA  ZASTOSOWANIE: 
- FRANSZYZY INTEGRALNEJ - ZA KAśDE 100 ZŁ FRANSZYZY ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  25 PKT PKT ODPOWIEDNIO  

PROPORCJONALNIE DO WYSOKOŚCI  FRANSZYZY 
- ZA  ZASTOSOWANIE FRANSZYZY REDUKCYJNEJ - ZA KAśDE 100 ZŁ FRANSZYZY ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY 25 PKT 

PKT ODPOWIEDNIO  PROPORCJONALNIE DO WYSOKOŚCI  FRANSZYZY 
- ZA ZASTOSOWANIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH RÓśNYCH OD PODANYCH W KARCIE RYZYKA - ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI 

WYKONAWCY 25 PKT ODPOWIEDNIO PROPORCJONALNIE ZA KAśDE 100 ZŁ UDZIAŁU WŁASNEGO ZAMAWIAJĄCEGO W 
SZKODZIE NALICZANE OD OGÓLNEJ SUMY UBEZPIECZENIA X   PODANY W OFERCIE % UDZIAŁU WŁASNEGO, 

W przypadku uzyskania oceny ujemnej  Wykonawca za warunki ubezpieczenia uzyska 0 pkt  
Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzulę wg wzoru: 
Ilość punktów za  warunki ubezpieczenia  przyznana ofercie = (Ocena punktów za warunki w ofercie badanej / oceny 
punktów za warunki oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów 

W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za warunki przyznana ofercie = 
(Suma punktów za warunki w ofercie badanej /Suma punktów moŜliwa maksymalnie do uzyskania- 1000pkt) x 1000 punktów 

 
D. Ogólna ilość punktów na Zadanie C  zostanie przeliczona wg wzoru 
Liczba otrzymanych punktów = [ liczba punktów za cenę oferty (max 1000 pkt) x 50% + l.p. za klauzule dodatkowe (max 1000 pkt.)x 
20% + l.p. za warunki ubezpieczenia - zakres lub ograniczenia ochrony ubezp. (max 1000 pkt.) x 30% 

 
Maksymalnie Wykonawca za ofertę  na Zadanie C moŜe uzyskać 1000 punktów 
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1.1.D.  
RODZAJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

 
OKRES OCHRONY  UBEZPIECZENIOWEJ 

Zadanie D  
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.  
- StraŜaków OSP wariant I, i Wariant II, 
-  

24 miesiące od daty obowiązywania  
umowy 

Przedmiotem ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków  w jednostkach  Zamawiającego . 
Szczegółowe kryteria oceny ofert w zakresie ubezpieczenia j/w -Zadanie B 
A. cena oferty 50 % 
B. klauzule dodatkowe 20 % 
C. warunki ubezpieczenia  

(zakres i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej) 
30 % 

 
Ad. A. Ocena punktowa za cenę oferty . 
Maksymalną ilość punktów (1000 pkt) otrzyma oferta z najniŜszą ceną ofertową. 
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów. 
Punkty będą przyznawane wg następującego wzoru 
Ilość punktów za Cenę oferty = (Cena najniŜsza / Cena oferty badanej) x 1000 punktów 
 
Ad. B. Ocena punktowa za klauzule dodatkowe 
 
Przy ocenie punktowej za klauzule dodatkowe najwyŜszą notę 1000 punktów otrzyma oferta, w której zostaną zaakceptowane 
wszystkie dodatkowe klauzule zaznaczone w SIWZ .  

Ilość i rodzaj Klauzul Brokerskich określono w załączniku Nr. 6 do wniosków Karty Ryzyka. 
Zamawiający odejmie Wykonawcy po 5 punktów za kaŜdą skreśloną klauzulę,  
z wyjątkiem n/w gdzie za skreślone KLAUZULE  ,,PROLONGATY”, ,,STEMPLA” , ,,TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD”, ,,NIEZAWIADOMIENIA O 

SZKODZIE”, AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NW” - po100 punktów,  za KLAUZULE  ,, PROCEDURY LIKWIDACJI SZKÓD” 
,,,DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA”   - po 50 punktów.  

 
Ocena punktowa za klauzule odbywać się będzie dla kaŜdego rodzaju ubezpieczenia odrębnie. 
Suma punktów za Klauzule w Zadaniu D  w ofercie badanej  stanowić będzie sumę punktów przyznanych za klauzule w kaŜdym 
rodzaju ubezpieczenia/n-rodzajów ubezpieczenia (gdzie n- stanowi ilość badanych rodzajów ubezpieczenia) 

Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzule wg wzoru: 
Ilość punktów za  klauzule  przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej / Suma punktów oferty, która 
uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów 

W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = (Suma 
punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów moŜliwa maksymalnie do uzyskania- 1000pkt) x 1000 punktów 

 
Ad. C. Ocena punktowa za warunki ubezpieczenia (zakres i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej) 
1.  Maksymalną ilość punktów 200 PKT otrzyma oferta, w której nie zostanie zapisane Ŝadne  WYŁĄCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ z 
zakresu ryzyk - zakresu rzeczowego określonego w SIWZ. 
ZA KAśDE OGRANICZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OKREŚLONEJ W KARCIE RYZYKA ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  
ODPOWIEDNIO: 
- ZA SKREŚLENIE LUB BRAK AKCEPTACJI ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANEGO WE WNIOSKACH  W   

KARCIE RYZYKA  ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  25 PKT ZA KAśDE  WYŁĄCZENIE, 
- ZA WPROWADZENIE NIśSZYCH  OD PODANYCH W KARCIE RYZYKA SUM UBEZPIECZENIA, T.J. SUMY UBEZPIECZENIA  NA 

JEDNO ZDARZENIE  LUB OKREŚLONY RODZAJ RYZYKA, LUB NA  JEDNĄ LOKALIZACJĘ  NIśSZEJ OD SUMY UBEZPIECZENIA  
OKREŚLONEJ W KARCIE RYZYKA, ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY 25 PKT  ODPOWIEDNIO ZA  KAśDE 10 000 ZŁ 
RÓZNICY WYSOKOŚCI SUM UBEZPIECZENIA OKREŚLONYCH W OFERCIE W STOSUNKU DO WYSOKOŚCI SUM 
UBEZPIECZENIA PODANYCH W KARCIE RYZYKA  

W przypadku uzyskania oceny ujemnej  Wykonawca za warunki ubezpieczenia uzyska 0 pkt  
Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzulę wg wzoru: 
Ilość punktów za  warunki ubezpieczenia  przyznana ofercie = (Ocena punktów za warunki w ofercie badanej / oceny punktów 
za warunki oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów 

W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za warunki ubezpieczenia przyznana ofercie = 
(Suma punktów za warunki ubezpieczenia w ofercie badanej /Suma punktów moŜliwa maksymalnie do uzyskania- 1000pkt) x 1000 punktów

 
Ogólna ilość punktów oferty na Zadanie D  zostanie przeliczona wg wzoru: 
Liczba otrzymanych punktów = [ liczba punktów za cenę oferty (max 1000 pkt) x 50% + l.p. za klauzule dodatkowe (max 1000 pkt.)x 20% + 
l.p. za warunki ubezpieczenia - zakres lub ograniczenia ochrony ubezp. (max 1000 pkt.) x 30 % 

 
Maksymalnie Wykonawca za ofertę na Zadanie D moŜe uzyskać 1000 punktów 
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1.1.E. Opis przedmiotu zamówienia – Ubezpieczenie jednostek pływających 
RODZAJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 

 
OKRES OCHRONY  UBEZPIECZENIOWEJ 

Zadanie E 
Ubezpieczenia jednostek pływających:  
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

jednostek pływających  
- Ubezpieczenie  Casco jedn. pływających 

24 miesiące od daty obowiązywania  
umowy 

Przedmiotem ubezpieczenia są jednostki pływające znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego  
wymienione  we  Wniosku  stanowiącym zał.  do Karty Ryzyka. 
 
Sposób oceny punktowej ofert niewykluczonych lub odrzuconych w postępowaniu: 
Szczegółowe kryteria oceny ofert w zakresie ubezpieczenia j/w -Zadanie E 
A. cena oferty 50 % 
B. klauzule dodatkowe 20 % 
C. warunki ubezpieczenia  

(zakres i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej) 
30 % 

 
 
Ad. A. Ocena punktowa za cenę oferty . 
Maksymalną ilość punktów (1000 pkt) otrzyma oferta z najniŜszą ceną ofertową. 
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość punktów. 
Punkty będą przyznawane wg następującego wzoru 
Ilość punktów za Cenę oferty = (Cena najniŜsza / Cena oferty badanej) x 1000 punktów 
 
Ad. B. Ocena punktowa za klauzule dodatkowe 
Przy ocenie punktowej za klauzule dodatkowe najwyŜszą notę 1000 punktów otrzyma oferta, w której zostaną 
zaakceptowane wszystkie dodatkowe klauzule zaznaczone w SIWZ .  

Ilość i rodzaj Klauzul Brokerskich określono w załączniku Nr. 6 i wnioskach Karty Ryzyka. 
Zamawiający odejmie Wykonawcy po 5 punktów za kaŜdą skreśloną klauzulę, z wyjątkiem n/w gdzie za skreślone: 
KLAUZULE ,,DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA”, ,,PROLONGATY”, ,,STEMPLA”– po100 punktów,  
,,REPREZENTANTOW”  - po 4o punktów,   

   KLAUZULE ”SKUTKÓW AWARII SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO”, ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA”– po 50 punktów,  ,, 
KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA” , ,,PROCEDURY LIKWIDACJI SZKÓD” ,,,DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY 
ODSZKODOWANIA”  (jeŜeli są stosowane) - po 30 punktów.  

 
Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzule wg wzoru: 
Ilość punktów za  klauzule  przyznana ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej / Suma punktów oferty, 
która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów 

W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = 
(Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów moŜliwa maksymalnie do uzyskania- 1000pkt) x 1000 punktów 

 
Ad. C. Ocena punktowa za warunki ubezpieczenia (zakres i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej) 
Maksymalną ilość punktów 1000 PKT otrzyma oferta, w której nie zostanie zapisane Ŝadne  WYŁĄCZENIE OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ z zakresu ryzyk - zakresu rzeczowego określonego w SIWZ. 
ZA KAśDE OGRANICZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OKREŚLONEJ W KARCIE RYZYKA ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  
ODPOWIEDNIO: 
- ZA SKREŚLENIE LUB BRAK AKCEPTACJI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANEJ WE WNIOSKACH  W KARCIE 

RYZYKA  ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  25 PKT ZA KAśDE  WYŁĄCZENIE, 
- ZA  ZASTOSOWANIE: 
- FRANSZYZY INTEGRALNEJ - ZA KAśDE 100 ZŁ FRANSZYZY ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  25 PKT PKT ODPOWIEDNIO  

PROPORCJONALNIE DO WYSOKOŚCI  FRANSZYZY 
-     ZA  ZASTOSOWANIE FRANSZYZY REDUKCYJNEJ - ZA KAśDE 100 ZŁ FRANSZYZY ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY 25 PKT  
       PKT ODPOWIEDNIO  PROPORCJONALNIE DO WYSOKOŚCI  FRANSZYZY 
 

- ZA ZASTOSOWANIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH RÓśNYCH OD PODANYCH W KARCIE RYZYKA - ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI 
WYKONAWCY 25 PKT ODPOWIEDNIO PROPORCJONALNIE ZA KAśDE 1000 ZŁ UDZIAŁU WŁASNEGO ZAMAWIAJĄCEGO W 
SZKODZIE NALICZANE OD OGÓLNEJ SUMY UBEZPIECZENIA X   PODANY W OFERCIE % UDZIAŁU WŁASNEGO, 

W przypadku uzyskania oceny ujemnej  Wykonawca za warunki ubezpieczenia uzyska 0 pkt  
Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzulę wg wzoru: 
Ilość punktów za  warunki ubezpieczenia  przyznana ofercie = (Ocena punktów za warunki w ofercie badanej / oceny 
punktów za warunki oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 1000 punktów 

W przypadku, gdy w postępowaniu złoŜono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za warunki przyznana ofercie = 
(Suma punktów za warunki w ofercie badanej /Suma punktów moŜliwa maksymalnie do uzyskania- 1000pkt) x 1000 punktów 

 
D. Ogólna ilość punktów na Zadanie E  zostanie przeliczona wg wzoru 
Liczba otrzymanych punktów = [ liczba punktów za cenę oferty (max 1000 pkt) x 50% + l.p. za klauzule dodatkowe (max 1000 pkt.)x 
20% + l.p. za warunki ubezpieczenia - zakres lub ograniczenia ochrony ubezp. (max 1000 pkt.) x 30% 

 
Maksymalnie Wykonawca za ofertę na Zadanie E  moŜe uzyskać 1000 punktów 
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1.2 Ocena końcowa 
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja dokona oceny ich ofert wg kryteriów 
określonych dla poszczególnych zadań.  
Zamawiający dokona oceny i wyboru z ofert opracowanych  wg formularzy ofertowych. 
Oferty będą oceniane wg następujących zasad:  
Ocena będzie dokonywana dla kaŜdego zadania oddzielnie. 
Ocena końcowa dla kaŜdego zadania będzie stanowić sumę punktów w ramach tego zadania, . 
Oferta najkorzystniejsza na Zadanie A+B to ta oferta, która za zadanie A i B otrzyma łącznie największą ilość punktów 
uzyskanych na podstawie wyliczeń dla Zadania A  ( pkt1.1.A SIWZ)  i Zadania B  (pkt 1.1.B SIWZ). 
Oferta najkorzystniejsza na Zadanie C to ta oferta, która za zadanie C otrzyma łącznie największą ilość punktów 
uzyskanych na podstawie wyliczeń dla Zadania C  ( pkt 1.1.C SIWZ)  
Oferta najkorzystniejsza na Zadanie D to ta oferta, która za zadanie D otrzyma łącznie największą ilość punktów 
uzyskanych na podstawie wyliczeń dla Zadania D  (pkt 1.1.D SIWZ). 
Oferta najkorzystniejsza na Zadanie E to ta oferta, która za zadanie E otrzyma łącznie największą ilość punktów 
uzyskanych na podstawie wyliczeń dla Zadania E  (pkt 1.1.E SIWZ). 
Rozdział 2 Terminy i sposób realizacji zamówienia 
Okres ochrony ubezpieczeniowej 24 miesiące od daty  obowiązywania umowy z uwzględnieniem terminów 
aktualnych polis. 
Wykonawcy  przedłoŜą  stosowne polisy/umowy ubezpieczenia na 12-sto miesięczny okres ubezpieczenia. 
W przypadku okresów ubezpieczenia krótszych niŜ 12 m-cy (jeŜeli wynika to z Karty Ryzyka) poszczególne umowy 
zostaną zawarte na okresy podane w Karcie Ryzyka, z zastrzeŜeniem terminów przewidzianych procedurą przetargową. 
Środki trwałe i wyposaŜenie, których zakup Zamawiający planuje zgłaszane do ubezpieczenia w trakcie realizacji 
zamówienia bądź w ramach zamówienia uzupełniającego będą objęte ochroną  do dnia zakończenia okresu trwania 
umów zamówienia podstawowego (wyrównanie okresów ubezpieczenia). 
 
Na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wystawi na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia / polisie 
certyfikaty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia dla wskazanych Ubezpieczonych, obejmujące co najmniej: nr 
polisy/umowy ubezpieczenia, dane Ubezpieczającego, dane Ubezpieczonego, Sumę Ubezpieczenia/Gwarancyjna, okres 
ubezpieczenia, miejsce ubezpieczenia, wysokość i terminy płatności składki. 
Rozdział 3 Opis warunków udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień; 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej umoŜliwiającej realizacje zamówienia 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

Rozdział 4 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału  
Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złoŜonych w ofercie 
wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona 
sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń 
i dokumentów. 
Rozdział 5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów 
1. W celu potwierdzenia prawa do ubiegania się o zamówienie publiczne zamawiający Ŝąda złoŜenia oświadczenia o 
spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy  według wzoru załączonego do niniejszej specyfikacji oraz 
złoŜenia niŜej wymienionych dokumentów: 
 
a)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b) zezwolenie Ministra Finansów ( jeŜeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004) lub 
właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń objętych 
zamówieniem lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 albo odpowiednie zezwolenie 
na wykonywanie tej działalności w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem w państwie, w którym ma swoją siedzibę 
lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
1.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców dokumenty 
wymienione w pkt a-b mają być złoŜone przez kaŜdego Wykonawcę. 
 
1.2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt ( 1a,) 
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
Ŝe: 
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a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

b)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty wymienione w pkt 1 w pkt 1.1 ; w pkt 1.2 wykonawca składa tylko  jeden raz niezaleŜnie od  ilości zadań,  
na  które składana jest oferta. 
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia niezbędnego  do wykonania 
zamówienia zamawiający Ŝąda złoŜenia oświadczenia w formie wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w 
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy-w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia do wykazu dokumentów 
potwierdzających ich naleŜyte wykonanie.  
Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe się:  
 
Dla zadania A i B wykonaniem/ wykonywaniem usługi ubezpieczeniowej objętej minimalną składką roczną nie mniejszą 
niŜ 20.000 zł. w zakresie ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenia OC,  
Dla zadania C wykonaniem/ wykonywaniem usługi ubezpieczeniowej objętej minimalną składką roczną nie mniejszą niŜ 
10.000 zł. w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego,  
Dla zadania D wykonaniem/ wykonywaniem usługi ubezpieczeniowej objętej minimalną składką roczną nie mniejszą niŜ 
2.000 zł. w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,  
Dla zadania E  wykonaniem/ wykonywaniem usługi ubezpieczeniowej objętej minimalną składką roczną nie mniejszą 
niŜ 1.000 zł. w zakresie ubezpieczenia jednostek pływających.  
Wzór wykazu  załączono do specyfikacji. 
3.  Wykonawca wraz z ofertą składa równieŜ: 
- projekt umowy ubezpieczenia na 12 miesięcy ochrony, który  powinien się  składać z: wypełnionej umowy 
ubezpieczenia lub wypełnionej polisy (bez numeru), dołączonych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia 
uwzględniających oczekiwane warunki ubezpieczenia podane w Karcie Ryzyka dla danego rodzaju ubezpieczenia oraz 
postanowień uwzględniających włączenie do zakresu ochrony ,,Klauzul Brokerskich”, ,,Rozszerzeń Ochrony 
Ubezpieczeniowej” (jeŜeli są wymagane dla danego rodzaju ubezpieczenia); Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, 

Rozdział 6 Informacja o sposobie porozumiewania się 
1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Prawa Zamawiający i Wykonawcy stosują pisemny sposób przekazywania dokumentów 

wymienionych w tym artykule. 
2. Pisma do Zamawiającego będą przesyłane lub składane na adres: Urząd Miasta i Gminy  w Krapkowicach               

47-303 Krapkowice ul. 3-go Maja 17 
3. Przekaz za pomocą faksu wymaga niezwłocznego złoŜenia tego dokumentu  na adres podany w pkt.6.2 
      Numer faksu Zamawiającego +48 -77 – 44-66-888. 
Rozdział 7 Wymagania dotyczące wadium 
Na podstawie art. 45 ust.1 Ustawy  Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium. 
Rozdział 8 Termin związania ofertą  
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
Rozdział 9 Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Jedyną formą złoŜenia oferty jest forma pisemna. 
2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 
3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty.  
4.  O wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji oferenci zwracają się do Zamawiającego z zachowaniem sposobu 

porozumiewania się opisanego w niniejszej specyfikacji, w rozdziale p.t. Informacje o sposobie porozumiewania się. 
Pismo o wyjaśnienia treści   SIWZ ma mieć dopisek: Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do  
procedury: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla  Gminy Krapkowice  wraz z jednostkami organizacyjnymi. 

5.   Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy. 
6.   Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upowaŜnionej i 
   trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane). 

7.   Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upowaŜnione osoby. 
8.  Oferta ma być złoŜona w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie ma być zaadresowane na adres Zamawiającego z 

dopiskiem: Oferta na Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla  Gminy Krapkowice wraz z jednostkami 
organizacyjnymi . 

9.  Opakowanie równieŜ ma być opisane nazwą i adresem Wykonawcy. 
10.JeŜeli Wykonawca  stanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający wymaga załączenia do 

oferty  pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru.  
Zasady składania pełnomocnictw: 

- Pełnomocnictwa powinny wskazywać jednoznacznie, Ŝe pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby 
uprawnione do reprezentacji według dokumentów rejestrowych – w przypadku pełnomocnictw substytucyjnych 
(kolejnych) naleŜy dołączyć pełnomocnictwo/pełnomocnictwa pierwotne. 

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Pełnomocnictwo do 
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik 
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moŜe być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. 

       Dołączone pełnomocnictwa naleŜy składać w oryginałach lub odpisach (wypisach) poświadczonych za zgodność     
       notarialnie. 
Na podstawie pisma dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych Ministerstwa Finansów z dnia 12.02.2007r. 

(PL-835-94/LM/EO/07-219) pełnomocnictwa składane w postępowaniach przetargowych nie wymagają wniesienia 
opłaty skarbowej. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w przedmiotowym postępowaniu mogą być 
podpisane przez tak ustanowionego pełnomocnika. 

11. JeŜeli wykonawca nie ustanowi pełnomocnika oświadczenia mają być podpisane przez wszystkie osoby uprawnione 
zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.  

12. śądane przez Zamawiającego dokumenty (z wyjątkiem oryginałów pełnomocnictw) tj.: odpisy z właściwych 
rejestrów, wszelkiego rodzaju referencje, mogą być złoŜone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z 
oryginałem przez osobę/osoby (podpis i imienna pieczęć) uprawnione, o których mowa w pkt.11 albo 
ustanowionego jak w pkt.10 pełnomocnika. 

13. W przypadku konsorcjum, na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanowienie pełnomocnika do 
reprezentowania w postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy jest obowiązkowe, a dokumenty, o 
których mowa w pkt.12 poświadcza za zgodność z oryginałem ustanowiony pełnomocnik. RównieŜ Ŝądane przez 
zamawiającego oświadczenia w formie wykazu robót budowlanych i w formie wykazu osób, podpisuje ten sam 
pełnomocnik. 

14  Wykonawca składa tylko jedną ofertę 
Rozdział 10 Składanie i otwarcie ofert 
1. Ofertę  naleŜy złoŜyć w  Siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w Karcie Informacyjnej. Oferta złoŜona po 

tym terminie zostanie  zwrócona Wykonawcy  bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. 

2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w terminie i miejscu określonym w Karcie Informacyjnej. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. W części jawnej, w której mogą uczestniczyć Wykonawcy, Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich 
łączne ceny za poszczególne zadania,  okres ubezpieczenia odpowiadający podanej cenie Wykonawcy, warunki 
płatności  składki podane w ofertach.   

3.  Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek Zamawiający prześle informacje ogłoszone 
podczas otwarcia ofert . 

Rozdział 11 Zmiana lub wycofanie oferty 
Wykonawca moŜe wprowadzać zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę, jeŜeli powiadomi o tym Zamawiającego 
na piśmie przed terminem składania ofert określonym w Karcie Informacyjnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
naleŜy przygotować na zasadzie nowej oferty i opakować tak samo jak w rozdziale 9, z tym Ŝe koperta  będzie 
oznakowana określeniem ”Zmiana”. 
Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie cen brutto. 
Ceny w ofercie powinny być wyraŜone w złotych polskich, cyfrowo i słownie (przy jakichkolwiek poprawkach w pierwszej 
kolejności brana będzie pod uwagę cena wyraŜona słownie).  
Ceny brutto będą podawane i wyliczane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku według zasady, iŜ poniŜej 5 
naleŜy końcówkę pominąć, a powyŜej i równe 5 naleŜy zaokrąglić w górę. 
Wykonawca w ofercie poda cenę za całość ubezpieczenia dla kaŜdego z zadań za okres ubezpieczenia podany w 
Specyfikacji oraz ponadto  
dla kaŜdego z  proponowanych ubezpieczeń poda, zgodnie z drukiem oferty, cenę obejmującą: 

o cenę za 12 miesięczne okresy ubezpieczenia oddzielnie za dany rodzaj 
ubezpieczenia  

o oraz poszczególne rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej (wg ,,Karty 
Ryzyka”) – jeŜeli są wymagane 

o Dla zadania C Wykonawca podaje składkę  bez uwzględniania w obliczeniu 
ceny wyrównania okresów ubezpieczenia 

 
Rozdział 13 Formalności po wyborze oferty 
1. Zgodnie z art. 92 Ustawy o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników 

postępowania w formie pisemnej oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie 
internetowej i na tablicy ogłoszeń. 

2. Podpisanie umowy nastąpi po upływie 7 dni od daty ogłoszenia o wyborze, z zastrzeŜeniem art. 180 ust. 2 w 
powiązaniu z art. 182 ust. 1 Ustawy. 

3. Wybrany Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego  do czasu wystawienia właściwych polis wystawi NOTĘ POKRYCIA 
na warunkach określonych w wybranej ofercie.  Wystawienie Noty Pokrycia nie powoduje dodatkowych kosztów dla 
Zamawiającego z wyjątkiem  sytuacji odstąpienia od umowy ubezpieczenia. W takiej sytuacji  wynagrodzenie 
wykonawcy wyniesie 1/365 składki  za kaŜdy dzień udzielanej ochrony na podstawie Noty pokrycia 
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Rozdział 14 Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej  
Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują następujące środki ochrony prawnej 
przewidziane ustawą: Protest,  Odwołanie, Skarga  

14.1 Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu ,postanowień SIWZ, Czynności podjętych przez zamawiającego w  
        postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na  
        podstawie Ustawy, moŜna wnieść protest do zamawiającego. 
 
14.2  Protest moŜna wnieść w formie pisemnej lub w postaci faxu. 
 
14.3  Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia , w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna  
        było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Protest uwaŜać się będzie    
       za wniesiony z chwilą, gdy dotrze on do zamawiającego w taki sposób by mógł on zapoznać się z jego treścią. 
 
14.4 Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie  
        7 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych lub  zamieszczenia SIWZ na stronie    
        internetowej. 
 
14.5 Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 
     1- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
     2- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia , 
     3- odrzucenia oferty 
 
14.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia  
        Lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treść odwołania Zamawiającemu.  
       ZłoŜenie  odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa  
        Urzędu. 
 
14.7 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeŜeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia odwołania , a  
       dowód jego uiszczenia naleŜy dołączyć do odwołania. JeŜeli wpis nie został uiszczony Prezes Urzędu zwraca   
        odwołanie. O jego zwrocie rozstrzyga Prezes Urzędu w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zaŜalenie.  
        Wysokość oraz sposób pobierania wpisu do odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i  
        sposobu ich rozliczania reguluje rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 09-07-2007r (Dz.U. Nr 128,poz.886  
        ze zmianami : Dz.U. Nr 182, poz.1122 z 2008r), 
 
14.8 Odwołanie rozpatruje Izba w terminie  15 dni od dnia jego  doręczenia  Prezesowi Urzędu. Regulamin  
         postępowania przy rozpatrywaniu odwołań określający w szczególności wymagania formalne dotyczące odwołania,  
         posterowanie  wniesionym odwołaniem, przygotowanie posiedzenia i rozprawy, określa rozporządzenie Prezesa  
         Rady Ministrów z dnia 02-10-2007 r(Dz.U. Nr 187,poz.1327 ze zmianami: Dz.U. Nr 187, poz. 1156 z 2008r ), 
 
14.9 Na orzeczenie Izby stronom orza uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 

okręgowego, właściwego dla siedziby Zamawiającego, 
 
14.10  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając równocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
 
14.11  Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później  jednak niŜ w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do 

sądu. Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna. 
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   Uwaga: prosimy wypełnić niniejszy formularz. Zaleca się by oferta, oświadczenia oraz dokumenty, co do których 

Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ zgodne były co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

                                                                                                             Druk Nr 1 formularz A 

                                                                      

ZADANIE  A 

OFERTA 

NA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

 
1.ZAMAWIAJĄCY:  

 
GMINA KRAPKOWICE 

 
z udziałem  jednostek  organizacyjnych 

 
2.WYKONAWCA - naleŜy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę 
 
 
   NIP.............................................     REGON .................................... 
 
 
Tel. kontaktowy  

 
Fax  

 
 
2A    Oferta jest złoŜona przez: 
 
a) firmę*……………………………………………………………………………………………………….. 

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie) 
która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania  

b-1) w postępowaniu, 
b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono) 

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* 
 
 
b) konsorcjum* zawiązane w składzie: 
………………………………………………………………………Wykonawca– lider konsorcjum, 
………………………………………………………………………Wykonawca-członek konsorcjum, 
………………………………………………………………………Wykonawca-członek konsorcjum, 
które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania 
c-1) w postępowaniu, 
c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa) 
Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty. 

� Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłuŜników określone w 
art. 366 § 1 Kodeksu  cywilnego. 

� Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania 
części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku  
z nich lub kaŜdego z osobna. 

 
*niepotrzebne skreślić  
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3. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony  oferujemy zgodnie  z  warunkami  podanymi  w  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej   

   w okresie:  24 miesięcy  od daty zawarcia umowy  za łączną cenę:   
 
 
 DLA SUMY GWARANCYJNEJ  500 000 zł na wszystkie zdarzenia i 500 000 zł na jedno zdarzenie 
 

Cena oferty za ubezpieczenie na 24 miesiące  wynosi ..................................................zł 
 
słownie:........................................................................................................................................................... 
 

Cena oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy  wynosi ..................................................zł 
 
słownie:........................................................................................................................................................... 
w tym: 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej                                                     
...................................................................................zł 

 
DLA ROZSZERZEŃ  SUMY GWARANCYJNE NA JEDNO I WSZYSTKIE ZDARZENIA WYNOSZĄ: 500 000 zł 
 
  ROZSZERZENIE NR 1   Włączenie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu roszczeń pomiędzy osobami objętymi  
                                tą samą umowa ubezpieczenia 
 

         …................................................................................zł 
 

  ROZSZERZENIE NR 2   Włączenie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu roszczeń za szkody w nieruchomościach osób  
                               trzecich uŜytkowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem 
 

         ...................................................................................zł 
   
ROZSZERZENIE NR 4   Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków przy pracy- OC pracodawcy 
 

            …................................................................................zł 
 

ROZSZERZENIE NR 4a   Włączenie ryzyka OC jednostki ponoszącej nakłady na utrzymanie ochrony  przeciwpoŜarowej za   
                               wypadki przy pracy osób wchodzących w skład jednostek straŜy poŜarnych lub ochotniczych straŜy  
                               poŜarnych niezaleŜnie od podstawy zatrudnienia/ wykonywania czynności przez  te osoby.  
 

            …................................................................................zł 
 
ROZSZERZENIE NR 6   Włączenie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu szkód  w rzeczach znajdujących się w pieczy, 
                              pod dozorem lub kontrolą  ubezpieczającego 
 

             …................................................................................zł 
 
 
ROZSZERZENIE NR 8   Szkody w wartościach pienięŜnych  znajdujących się w pieczy pod dozorem lub kontrolą  
                             ubezpieczającego 
 
                                                                                     ………………………………………………………………………………………….zł 
 
ROZSZERZENIE NR 10   Szkody wyrządzone osobom trzecim przez  podwykonawców  Ubezpieczającego  z zachowaniem      
                              prawa regresu przez ubezpieczyciela 
 

             …................................................................................zł 
 
ROZSZERZENIE NR 11 Włączenie ryzyka  nienaleŜytego wykonania zobowiązania 
 

                      …......................................................................zł 
 
ROZSZERZENIE NR 12 Włączenie ryzyka  szkód wynikających z zanieczyszczenia środowiska 
 

                     …......................................................................zł 
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ROZSZERZENIE NR 14a Szkody  wynikające z działania młotów pneumatycznych lub kafarów,  
                              szkody spowodowane wibracjami 
 

             ...................................................................................zł 
 
ROZSZERZENIE NR.20  Włączenie ryzyka  szkód  wyrządzonych w przez pojazdy nie podlegające  obowiązkowemu     
                              ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych , wolnobieŜne lub specjalne     nie  
                               pozostające w związku z ruchem tych pojazdów w tym wózki widłowe. 
 

            …................................................................................zł 
 
ROZSZERZENIE NR.20a  Szkody   wyrządzone w przez pojazdy wolnobieŜne lub specjalne 
                               nie pozostające w związku z ruchem tych pojazdów ( w tym za pojazdy OSP odpowiednio) 
 

                …................................................................................zł 
 
ROZSZERZENIE NR 21 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód spowodowanych w podziemnych instalacjach 
                              Lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług  przez osoby objęte ubezpieczeniem 
                              

                …................................................................................zł 
 
ROZSZERZENIE NR 22 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód  w związku z organizowanymi w pasie drogowym  i/lub na   
                               terenach, w obiektach administrowanych przez Ubezpieczającego, imprezami masowymi za  
                               zgodą i wiedzą Ubezpieczającego, niezaleŜnie od obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora     
                               imprez masowych, w tym szkody  spowodowane  przez osoby naleŜące do słuŜb nadzoru lub  
                              kontroli wyrządzone wykonawcom i uczestnikom 
                              

                …................................................................................zł 
 

ROZSZERZENIE NR 22a Włączenie do ubezpieczenia OC szkód  powstałych w wyniku  uŜycia  sztucznych ogni   
                              ( fajerwerków lub petard) w trakcie imprezy objętej ochrona na podstawie  Rozszerzenia 22  
 
                                                                               ………………………………………………………………………………..zł 
 
ROZSZERZENIE NR 23  Włączenie ryzyka  szkód spowodowanych wadliwym wykonaniem robót i/lub usług 
                              ( w tym OSP odpowiednio) 
 

         …................................................................................zł 
 
 
ROZSZERZENIE NR 24 Włączenie ryzyka  szkód spowodowanych błędną decyzją administracyjną wydaną przez   
                              pracowników jednostki administracji samorządowej na podstawie właściwego upowaŜnienia 
 
 

         …................................................................................zł 
 
ROZSZERZENIE NR 25 Włączenie  do ubezpieczenia OC  za szkody wyrządzone przez wspólnotę 
                             mieszkaniową członkom wspólnoty 
 
 

         ...................................................................................zł 
 
ROZSZERZENIE NR 26 Włączenie  do ubezpieczenia OC  za szkody  spowodowane eksploatacją, awarią instalacji    
                              wodociągowej lub kanalizacyjnej, cofnięciem się ścieków w instalacji lub sieci kanalizacyjnej 
 

         …................................................................................zł 
 
ROZSZERZENIE NR 27 Włączenie do ubezpieczenia OC za czyste szkody/straty  majątkowe  rozumiane  jako wyraŜony w  
                               W pieniądzu uszczerbek majątkowy- szkoda nie wynikająca  ze szkody osobowej  lub rzeczowej  
 

         …................................................................................zł 
 
ROZSZERZENIE NR 28  Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach  wniesionych przez gości  
                              W związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej lub podobnego zakładu, w 
                             tym zakładu kąpielowego 

                                                                                
…................................................................................zł 
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ROZSZERZENIE NR 28a Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody w rzeczach pozostawionych lub oddanych do szatni  
                               w związku z prowadzeniem działalności  przez jednostki gminy, w tym    
                                 ochrona dotyczy równieŜ szatni szkolnych i mienia uczniów 
 
                                                                        ………………………………………………………………………………………………….zł 
 
ROZSZERZENIE NR 29a Włączenie do  ubezpieczenia szkód powstałych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  
                               z wyłączeniem  terytorium: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady Australii,  
                                                                      Nowej Zelandii 
 
                                                                         ...................................................................................zł  
 
4. Akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
5.Oświadczamy, Ŝe znane są nam warunki niniejszego przetargu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń. 
 
6.Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30 dni od dnia 
złoŜenia oferty. 

 
7. Oświadczamy, Ŝe: 

7.1. KLAUZULE DODATKOWE PODANE W SIWZ  (Karta Ryzyka - zał.Nr6): 
 

STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
LIKWIDACJI SZKODY OC akceptujemy* nie akceptujemy* 

PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY akceptujemy* nie akceptujemy* 
RAśĄCEGO NIEDBALSTWA  akceptujemy* nie akceptujemy* 

PRZEDAWNIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
PROLONGATY akceptujemy* nie akceptujemy* 

TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 
NIEZAWIADOMIENIA  W TERMINIE O  SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 

DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA OC akceptujemy* nie akceptujemy* 

NOWEJ LOKALIZACJI akceptujemy* nie akceptujemy* 
KONSUMPCJI SUMY GWARANCYJNEJ akceptujemy* nie akceptujemy* 
TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 

ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
KATASTROFY BUDOWLANEJ akceptujemy* nie akceptujemy* 

KLAUZULA SZKÓD WYRZĄDZONYM OSOBOM BLISKIM OSÓB OBJĘTYCH 
UBEZPIECZENIEM 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

* niewłaściwe skreślić 
 
7.2. WPROWADZAMY DODATKOWE KLAUZULE STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OKREŚLONE W  ZAŁĄCZNIKU Nr 4 1 
 
8. Oświadczamy, Ŝe: 
8.1. ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA wg ZAŁ. nr 5 

 akceptujemy* nie akceptujemy* 

*niewłaściwe skreślić 
 
8.2. WPROWADZAMY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W ZAKRESIE ROZSZERZEŃ – 
treść ZAŁ. Nr 5 wg zakresu proponowanego przez WYKONAWCĘ 2 

    
9.0.  
9.1. Oświadczamy,  Ŝe WYŁĄCZENIA STANDARDOWE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC PODANE  
W SIWZ:    

 akceptujemy* nie akceptujemy* 

                                                 
1 W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę klauzul dodatkowych naleŜy ich treść dołączyć do oferty i oznaczyć załącznik jako 
Załącznik Nr 4 
2 W przypadku nie akceptowania przez Wykonawcę co najmniej jednego rozszerzenia wg proponowanej treści okreslonej w Zał. Nr 5 do 
Karty Ryzyka, odmienne  postanowienia  naleŜy   dołączyć do  oferty  i  oznaczyć  jako Zał. Nr 5 (Zamawiający dopuszcza złoŜenie tych  
postanowień na własnym druku Wykonawcy, jednak z zachowaniem numeracji – Załącznik Nr 5) 
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* niewłaściwe skreślić 
 
9.2. WPROWADZAMY NASTĘPUJĄCE DODATKOWE WYŁĄCZENIA OCHRONY OKREŚLONE  
W ZAŁ. Nr 3 -  treść ZAŁ. Nr 3 wg zakresu proponowanego przez WYKONAWCĘ 3 

 
10. Oświadczamy , Ŝe  
11.1. PODANE W  SIWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA : 
FRANSZYZY  INTEGRALNE                                     akceptujemy* Nie akceptujemy* 
FRANSZYZY  REDUKCYJNE                                    akceptujemy* Nie akceptujemy* 
UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE akceptujemy* Nie akceptujemy* 

* niewłaściwe skreślić 
 
12. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia zakres ochrony ubezpieczeniowej został 
przez nas zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej oferty i zobowiązujemy się w przypadku przyznania 
nam zamówienia, do zawarcia umowy. Zobowiązujemy się na wezwanie zamawiającego do wystawienia Noty Pokrycia na 
warunkach określonych w SIWZ 
 

13. Oświadczamy, Ŝe szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia naleŜy zgłaszać: 

1) W formie pisemnej*: 

- we właściwej jednostce pod adresem …………………………………………………………………………………………………………………… 

- faxem pod nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (do niniejszej procedury dołącza się/nie dołącza się* wymagane druki niezbędne do zgłoszenia szkody) 

2) Telefonicznie* 

- pod numerem infolinii ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Jednostką właściwą do nadzoru w procesie likwidacji szkody jest ………………………………………………………………………… 

tel……………………………………………………………………., fax……………………………………………….. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
14. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z  Umowami  Generalnymi druk Nr4 i akceptujemy ich treść. 
 
15.  Załącznikami do oferty są:  
- projekt umowy na 12 m-cy obejmującej ubezpieczenia OC,  
- aktualny odpis z właściwego rejestru ,  
- zezwolenie na prowadzenie działalności, 
- informacja o reasekuracji zamówienia, 
- pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentacji i/lub osoby podpisującej ofertę, jeŜeli wykonawca  ustanowił pełnomocnika 

do reprezentowania w tym postępowaniu, 
- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,  
- WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH USŁUG,                 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 
 
 

 
Data …………………                     ……………………………………………………………………….. 

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących  firmę) 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę wyłączeń ochrony innych niŜ Standardowe Wyłączenia Ochrony Ubezpieczeniowej OC 
podane w Karcie Ryzyka oraz  w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia naleŜy ich treść dołączyć do oferty i oznaczyć jako Załącznik nr 3 
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Uwaga: prosimy wypełnić niniejszy formularz. Zaleca się by oferta, oświadczenia oraz dokumenty, co do których 
Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ zgodne były co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

                                                                                                                         Druk Nr 1 formularz B 

 
ZADANIE  B 

OFERTA  

NA UBEZPIECZENIA MIENIA 

 
1.ZAMAWIAJĄCY:  

 
GMINA KRAPKOWICE 

 
Z udziałem  jednostek  organizacyjnych 

 
2.WYKONAWCA - naleŜy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę 
 
   NIP.............................................     REGON .................................... 
 
 
Tel. kontaktowy  

 
Fax  

 
 
2A    Oferta jest złoŜona przez  
 
a) firmę*……………………………………………………………………………………………………….. 

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie) 
która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania  

b-1) w postępowaniu, 
b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono) 

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* 
 
 
b) konsorcjum* zawiązane w składzie: 
………………………………………………………………………Wykonawca– lider konsorcjum, 
………………………………………………………………………Wykonawca-członek konsorcjum, 
………………………………………………………………………Wykonawca-członek konsorcjum, 
które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania 
c-1) w postępowaniu, 
c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa) 
Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty. 

� Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłuŜników określone w 
art. 366 § 1 Kodeksu  cywilnego. 

� Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania 
części lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku  
z nich lub kaŜdego z osobna. 

 
*niepotrzebne skreślić  
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3. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony  oferujemy  zgodnie  z  warunkami  podanymi  w  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej   

   w okresie:  24 miesiące  od daty obowiązywania umowy  za łączną cenę:   
 

Cena oferty za ubezpieczenie na 24 miesiące wynosi ..................................................zł 
 
 słownie:........................................................................................................................ 
 

Cena oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy  wynosi ..................................................zł 
 
 słownie:........................................................................................................................ 
 
 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie rozszerzonym o ubezpieczenie ryzyka  
wandalizmu 

                                                    ...................................................................................zł 
 
 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń  od ryzyk wszystkich  + rozszerzenia 
                                                                      

                                                    ...................................................................................zł 
 
Ubezpieczenie na ,,pierwsze ryzyko” mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku, dewastacji oraz szyb od stłuczenia i 
zarysowania 

 
...................................................................................zł 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich + rozszerzenia 
                                                                      

                                                    ...................................................................................zł 
 
4. Akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
5.Oświadczamy, Ŝe znane są nam warunki niniejszego przetargu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń.  
 
6.Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30 dni od dnia 
złoŜenia oferty. 

 
7. Oświadczamy, Ŝe: 

7.1. KLAUZULE DODATKOWE PODANE W SIWZ  (Karta Ryzyka - zał.Nr6): 
 

Dla ubezpieczenia mienia od ognia 
STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 

DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI akceptujemy* nie akceptujemy* 

REPREZENTANTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
SKŁADOWANIA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
PROLONGATY akceptujemy* nie akceptujemy* 

PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY  akceptujemy* nie akceptujemy* 
TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 

NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 
           AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO  MIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI                 
(KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA ) 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI  akceptujemy* nie akceptujemy* 
KONSUMPCJI  SUMY UBEZPIECZENIA      akceptujemy* nie akceptujemy* 
TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 

SKUTKÓW USZKODZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO akceptujemy* nie akceptujemy* 
ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOśAROWYCH  akceptujemy* nie akceptujemy* 

PRZENIESIENIA MIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
KATASTROFY BUDOWLANEJ akceptujemy* nie akceptujemy* 

AKTÓW TERRORYZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 
AKTÓW WANDALIZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 

UBEZPIECZENIE SZKÓD ESTETYCZNYCH (GRAFFITI) akceptujemy* nie akceptujemy* 
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UBEZPIECZENIE STRAJKÓW, ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA akceptujemy* nie akceptujemy* 

RZECZOZNAWCÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
ROZMROśENIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH akceptujemy* nie akceptujemy* 
UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

 
Dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich  

STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI akceptujemy* nie akceptujemy* 
REPREZENTANTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
SKŁADOWANIA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
PROLONGATY akceptujemy* nie akceptujemy* 

PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY  akceptujemy* nie akceptujemy* 
TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 

NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 
           AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO  MIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI                   
(KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA ) 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI  akceptujemy* nie akceptujemy* 
KONSUMPCJI  SUMY UBEZPIECZENIA      akceptujemy* nie akceptujemy* 
TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 

SKUTKÓW USZKODZENIA WYPOSAśENIA  ELEKTRONICZNEGO M i U akceptujemy* nie akceptujemy* 
ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOśAROWYCH I ZABEZPIECZEŃ  

PRZECIWKRADZIEśOWYCH 
akceptujemy* nie akceptujemy* 

PRZENIESIENIA MIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
KATASTROFY BUDOWLANEJ akceptujemy* nie akceptujemy* 

AKTÓW TERRORYZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 
AKTÓW WANDALIZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 

UBEZPIECZENIE STRAJKÓW, ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA akceptujemy* nie akceptujemy* 

RZECZOZNAWCÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

  
Dla ubezpieczenia  sprzętu elektronicznego 

STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI akceptujemy* nie akceptujemy* 
REPREZENTANTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
SKŁADOWANIA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
PROLONGATY akceptujemy* nie akceptujemy* 

PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY  akceptujemy* nie akceptujemy* 
TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 

NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 
           AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA SPRZETU ELEKRTONICZNEGO akceptujemy* nie akceptujemy* 
AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA SPRZETU ELEKRTONICZNEGO o wartości nie 

przekraczającej 10% SU 
akceptujemy* nie akceptujemy* 

AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI                 
( KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA ) 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI  akceptujemy* nie akceptujemy* 
KONSUMPCJI  SUMY UBEZPIECZENIA      akceptujemy* nie akceptujemy* 
TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 

SKUTKÓW USZKODZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO akceptujemy* nie akceptujemy* 
ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

DOKUMENTACJI SZKODY I TERMINU WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
                           WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOśAROWYCH I ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWKRADZIEśOWYCH 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

PRZENIESIENIA MIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
KATASTROFY BUDOWLANEJ akceptujemy* nie akceptujemy* 

AKTÓW TERRORYZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 
AKTÓW WANDALIZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 

UBEZPIECZENIE STRAJKÓW, ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
UBEZPIECZENIE SZKÓD ESTETYCZNYCH (GRAFFITI) akceptujemy* nie akceptujemy* 

RZECZOZNAWCÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
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Dla ubezpieczenia mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku 
STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 

REPREZENTANTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
PROLONGATY akceptujemy* nie akceptujemy* 

PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY  akceptujemy* nie akceptujemy* 
TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 

NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 
AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI                              
( KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA ) 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI  akceptujemy* nie akceptujemy* 
KONSUMPCJI  SUMY UBEZPIECZENIA      akceptujemy* nie akceptujemy* 
TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 

SKUTKÓW AWARII WYPOSAśENIA ELEKTRONICZNEGO akceptujemy* nie akceptujemy* 
ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEśOWYCH akceptujemy* nie akceptujemy* 

PRZEKAZANIA MIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
RZECZOZNAWCÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
UBEZPIECZENIE KRADZIEśY ZWYKŁEJ akceptujemy* nie akceptujemy* 

 
* niewłaściwe skreślić 
 
 
7.2. WPROWADZAMY DODATKOWE KLAUZULE STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OKREŚLONE W     
       ZAŁĄCZNIKU Nr 4 
8. Oświadczamy, Ŝe: 
 
8.1. ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA wg ZAŁ. nr 5 
   
Dla sprzętu elektronicznego: 

ROZSZERZENIE Ubezpieczenie określonych  poniŜej rozszerzeń sprzętu 
elektron. od ryzyk wszystkich 

                                                                     

  

100 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  od kradzieŜy z 
włamaniem i rabunku 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

101  Zakres ochrony  rozszerza się o szkody  w sprzęcie 
przenośnym  (w tym np notebookach) uŜywanym przez 

Ubezpieczającego lub jego pracowników   poza 
miejscem ubezpieczenia 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

101/1A  Zakres ochrony  rozszerza się o szkody  w sprzęcie 
przenośnym  uŜywanym przez Ubezpieczającego lub 

jego pracowników   spowodowanych wypadkiem 
pojazdu 

Zakres ochrony  rozszerza się o szkody  w sprzęcie 
przenośnym  uŜywanym przez Ubezpieczającego lub 
jego pracowników   powstałe  wskutek kradzieŜy z 

włamaniem do  pojazdu 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

101/1B Rozszerzenie ochrony  ubezpieczenia sprzętu 
przenośnego o szkody spowodowane upadkiem. 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

104/1 Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową  o szkody 
spowodowane  w czasie tymczasowego magazynowania  

lub chwilowej przerwy   w uŜytkowaniu w sprzęcie 
elektronicznym, będącym we wcześniejszej eksploatacji 

w miejscach objętych ubezpieczeniem 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

102 Rozszerzenie ochrony  ubezpieczenia sprzętu poza 
terytorium RP  na terytorium wskazanym w umowie       

( kraje UE + kraje  WNP) 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

103 Z zastrzeŜeniem OWU i innych postanowień umowy 
Zakład Ubezpieczeń zrzeka się  prawa regresu 

wynikłego ze szkód powstałych w sprzęcie  
elektronicznym wobec osób trzecich lub osób, za które 

są one odpowiedzialne, uŜytkujących w/w sprzęt 
elektroniczny za zgodą Ubezpieczającego 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

104/1 Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową  o szkody 
spowodowane  w czasie tymczasowego magazynowania  

lub chwilowej przerwy   w uŜytkowaniu w sprzęcie 
elektronicznym, będącym we wcześniejszej eksploatacji 

w miejscach objętych ubezpieczeniem 

akceptujemy* nie akceptujemy* 
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120 Rozszerza się ochronę  o szkody powstałe w nośnikach 
obrazu  w urządzeniach fotokopiujących np., w bębnach 

selenowych 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

    

    

    

136 Rozszerza się ochronę  o szkody powstałe w  telefonach 
przenośnych aparatach i kamerach cyfrowych aparatach 

fotograficznych 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

147 Rozszerza się ochronę o szkody powstałe w sprzęcie 
elektronicznym od daty dostawy do daty włączenia do 
planowanej eksploatacji. Okres ten moŜe max wynosić 

6 m-cy 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

    

503 Rozszerza się ochronę  ubezpieczeniową o szkody 
spowodowane kradzieŜą zwykłą sprzętu przenośnego  

do wysokości uzgodnionego limitu na jedno i wszystkie 
zdarzenia S.U = 20 000,00 zł  

akceptujemy* nie akceptujemy* 

 
Dla maszyn i urządzeń   od ryzyk wszystkich 

ROZSZERZENIE Ubezpieczenie określonych w tabeli poniŜej  rozszerzeń 
dla maszyn i urządzeń 

  

KLAUZULA  311 Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody powstałe w 
miejscu ubezpieczenie w wyniku: 

1. poŜaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, 
huraganu, powodzi, zapadania i osuwania się 

ziemi, lawiny,    zalania przez wydostawanie się 
wody, innych cieczy lub par z urządzeń wodno - 

kanalizacyjnych lub    technologicznych 
2. KradzieŜy z włamaniem 

3. Rabunku dokonanego lub usiłowanego 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

KLAUZULA 
KRADZIEśY 
ELEMENTÓW 

WBUDOWANYCH 

W odniesieniu do maszyn i urządzeń zainstalowanych, 
zamontowanych na budynku/ budowli lub wbudowanych 

jako element budynku / budowli, za kradzieŜ z 
włamaniem rozumie się takŜe zabór ww. mienia 

dokonany w wyniku  jego odinstalowania lub 
wymontowania  przyszyciu siły lub narzędzi 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

    

322 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o uszkodzenie 
drutów i przewodów nieelektrycznych ubezpieczonych 

maszyn i urządzeń 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

    

.800 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko 
niezachowania parametrów prądu  

akceptujemy* nie akceptujemy* 

    

*niewłaściwe skreślić 
8.2. WPROWADZAMY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W ZAKRESIE ROZSZERZEŃ  
treść ZAŁ. Nr 5 wg zakresu proponowanego przez WYKONAWCĘ 4 
   Dla sprzętu elektronicznego 

Rozszerzenia Nr………  nie akceptujemy 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Dla maszyn i urządzeń 

Rozszerzenia Nr………  nie akceptujemy 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….                                               
 
9. WPROWADZAMY NASTEPUJĄCE DODATKOWE WYŁĄCZENIA OCHRONY OKREŚLONE  
W ZAŁ. Nr 3 -  treść ZAŁ. Nr 3 wg zakresu proponowanego przez WYKONAWCĘ 

( treść zał     nr.      dołączono , nie dołączono ) 
 * niewłaściwe skreślić. 
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10. Oświadczamy , Ŝe  
10.1. PODANE W  SIWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA : 
FRANSZYZY  INTEGRALNE                                     akceptujemy* nie akceptujemy* 
FRANSZYZY  REDUKCYJNE                                    akceptujemy* nie akceptujemy* 
UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 

10.2. Wprowadzamy następujące dodatkowe  franszyzy: 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
11. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia zakres ochrony ubezpieczeniowej został 
przez nas zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej oferty i zobowiązujemy się w przypadku przyznania 
nam zamówienia, do zawarcia umowy. Zobowiązujemy się na wezwanie zamawiającego do wystawienia Noty Pokrycia na 
warunkach określonych w SIWZ. 

12.  Oświadczamy, Ŝe szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia naleŜy zgłaszać: 

1) W formie pisemnej*: 

- we właściwej jednostce pod adresem …………………………………………………………………………………………………………………… 

- faxem pod nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (do niniejszej procedury dołącza się/nie dołącza się* wymagane druki niezbędne do zgłoszenia szkody) 

2) Telefonicznie* 

- pod numerem infolinii …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Jednostką właściwą do nadzoru w procesie likwidacji szkody jest ………………………………………………………………………….. 

tel……………………………………………………………………., fax……………………………………………….. 
* niepotrzebne skreślić 
 
13. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z  Umowami  Generalnymi druk Nr  4 i akceptujemy ich treść. 
 
14.  Załącznikami do oferty są:  
- projekt umowy na 12 m-cy obejmującej ubezpieczenia mienia objęte przedmiotem zamówienia, 
- aktualny odpis z właściwego rejestru ,  
- zezwolenie na prowadzenie działalności, 
- informacja o reasekuracji zamówienia 
- pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentacji i/lub osoby podpisującej ofertę, jeŜeli wykonawca  ustanowił pełnomocnika 

do reprezentowania w tym postępowaniu 
- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
- WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH USŁUG                  
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 

 
 
 
 
 
 
Data …………………                     ……………………………………………………………………….. 

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących  firmę) 
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Uwaga: prosimy wypełnić niniejszy formularz. Zaleca się by oferta, oświadczenia oraz dokumenty, co do których 

Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ zgodne były co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
 

DRUK NR 1 formularz C 
 
 
 
ZADANIE C 
 

OFERTA  
NA UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE 

 
1.ZAMAWIAJĄCY:  

 
GMINA KRAPKOWICE 

 
Z udziałem  jednostek  organizacyjnych 

 
2. WYKONAWCA 
naleŜy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę 
 
 
NIP ............................................            REGON ............................................................. 
 
 
Tel. kontaktowy  

 
Fax  

 
2A    Oferta jest złoŜona przez: 
 
 
a) firmę*……………………………………………………………………………………………………….. 

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie) 
która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania  

b-1) w postępowaniu, 
b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono) 

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* 
 
 
 
b) konsorcjum* zawiązane w składzie: 
 
 
Wykonawca– lider konsorcjum…………………………………………………………………………………………………………………………………., 
 
Wykonawca-członek konsorcjum………………………………………………………………………………………………………………………………., 
 
Wykonawca-członek konsorcjum……………………………………………………………………………………………………………………………….., 
 
które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania 
c-1) w postępowaniu, 
c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa) 
Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty. 

� Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłuŜników określone w art. 
366 § 1 Kodeksu  cywilnego. 

� Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części 
lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku  
z nich lub kaŜdego z osobna. 

 
*niepotrzebne skreślić  
 
 
 

4. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg  nieograniczony, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie określonym w        
       specyfikacji 
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 „Ubezpieczenie na  24 miesiące  

pojazdów, 
 których termin wznowienia ubezpieczenia 
 upływa  w okresie od 2010 r do  2011 roku.” 

 
Cena oferty za ubezpieczenie na 24 miesiące  wynosi  
                                                                                            
                                                                               ............................................................zł 
  
słownie:........................................................................................................................ 
 
 
 Cena oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy  wynosi  
                                                                                            
                                                                               ............................................................zł 

                                        
 słownie:........................................................................................................................ 
 
 
 
 
w tym: ubezpieczenie OC +ZK (łączna wartość składek)..........................................................  zł 
 
            ubezpieczenie AC (łączna wartość składek)........................................................... zł 
 
            ubezpieczenie NW (łączna wartość składek) ...........................................................zł 
 
             ubezpieczenie ASS ( łączna  wartość składek)………………………………………………………zł 
 
 Wykonawca podaje składkę  bez uwzględniania w obliczeniu ceny wyrównania okresów ubezpieczenia 
 
Zgodnie z załączonymi wykazami składek  AC , OC, NW ASS jednolite stawki dla grup pojazdów wynoszą : 
AC ........... .%  
OC+ZK........zł/ pojazd 
NW ............Zł / pojazd 
ASS…………..zł / pojazd 
(Wykonawca do oferty obligatoryjnie  dołącza wykaz składek/stawek z podziałem na pojazdy/grupy pojazdów) 
 
            
 
4. Akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
5.Oświadczamy, Ŝe znane są nam warunki niniejszego przetargu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń. 
 
6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się  za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez okres 30 dni od dnia 
złoŜenia oferty. 
 
 
 
 
 
7. Oświadczamy, Ŝe: 
7.1 KLAUZULE i warunki  DODATKOWE podane w Zał. 1.1C do Karty Ryzyka 
 

 C2 akceptujemy* nie akceptujemy* 
 C3 akceptujemy* nie akceptujemy* 
 C4 akceptujemy* nie akceptujemy* 
 C5 akceptujemy* nie akceptujemy* 
 C9 akceptujemy* nie akceptujemy* 
 C10 akceptujemy* nie akceptujemy* 
 C11 akceptujemy* nie akceptujemy* 
 C12 akceptujemy* nie akceptujemy* 
 C13 akceptujemy* nie akceptujemy* 
 C14 akceptujemy* nie akceptujemy* 

 
7.2 Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej 
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7.2.A Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej AC określone poniŜej 
 

 Klauzula Stałej Sumy Ubezpieczenia pojazdów nowych akceptujemy* nie akceptujemy* 
 Klauzula Stałej Sumy Ubezpieczenia pojazdów z okresem eksploatacji pow. 12 

m-cy 
akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula Nieredukcyjnej Sumy Ubezpieczenia akceptujemy* nie akceptujemy* 
 Klauzula braku waŜnego badania technicznego akceptujemy* nie akceptujemy* 
 Klauzula braku waŜnego badania technicznego po szkodzie akceptujemy* nie akceptujemy* 
 Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych akceptujemy* nie akceptujemy* 
 Klauzula przewoŜonego ładunku akceptujemy* nie akceptujemy* 
 Klauzula przewoŜonego bagaŜu akceptujemy* nie akceptujemy* 
 Klauzula utraty kluczy akceptujemy* nie akceptujemy* 
 Klauzula uszkodzenia zamków akceptujemy* nie akceptujemy* 
 Klauzula samoistnego otwarcia pokrywy akceptujemy* nie akceptujemy* 
 Klauzula przewrócenia pojazdów cięŜarowych i specjalistycznych akceptujemy* nie akceptujemy* 
 Klauzula uprawnionego kierowcy poniŜej 26 roku Ŝycia akceptujemy* nie akceptujemy* 
 Klauzula kontynuacji ubezpieczenia AC pojazdów będących przedmiotem 

leasingu 
akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula kontynuacji ubezpieczenia AC pojazdów będących przedmiotem 
przewłaszczenia 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula ograniczenia zasady proporcji akceptujemy* nie akceptujemy* 
 
 
7.2.A Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej ASS   określone poniŜej 
 

 Klauzula pokrycia kosztów zakwaterowania na czas naprawy pojazdu nie dłuŜej 
niŜ 3 doby hotelowe 

 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula pokrycia kosztów przejazdu Ubezpieczonego i pasaŜerów do miejsca 
docelowego lub miejsca zamieszkania / siedziby Ubezpieczającego 

 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula transportu lotniczego, w gdy odległość od miejsca zamieszkania / 
siedziby Ubezpieczającego przekracza 1 000 km 

 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula pokrycia kosztów parkingu strzeŜonego - kwota gwarantowana przez 
Ubezpieczyciela min. 300 zł  

 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula Holowania 
 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula zniesienia franszyzy kilometrowej  
 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula pojazdu zastępczego 7 dni 
 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
9.Oświadczamy , Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakres ochrony ubezpieczenia został przez nas 
zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej oferty i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia  
do zawarcia umowy.  
 

10. Oświadczamy, Ŝe szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia naleŜy zgłaszać: 

1) W formie pisemnej*: 

- we właściwej jednostce pod adresem …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- faxem pod nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (do niniejszej procedury dołącza się/nie dołącza się* wymagane druki niezbędne do zgłoszenia szkody) 

2) Telefonicznie* 

- pod numerem infolinii …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Jednostką właściwą do nadzoru w procesie likwidacji szkody jest …………………………………………………………………………………. 

tel……………………………………………………………………., fax……………………………………………….. 
 
* niepotrzebne skreślić 
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11. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z  Umowami  Generalnymi druk Nr 4 i akceptujemy ich treść. 
 
12. Załącznikami do oferty są:  
- projekt umowy/polisy na 12 m-cy  ubezpieczenia objęte przedmiotem zamówienia, 
- aktualny odpis z właściwego rejestru ,  
- zezwolenie na prowadzenie działalności, 
- informacja o reasekuracji zamówienia 
- pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentacji i/lub osoby podpisującej ofertę, jeŜeli wykonawca  ustanowił pełnomocnika do 

reprezentowania w tym postępowaniu 
- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
- WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH USŁUG  
                   
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
Data …………………                     ……………………………………………………………………….. 

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących  firmę) 
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Uwaga: prosimy wypełnić niniejszy formularz. Zaleca się by oferta, oświadczenia oraz dokumenty, co do których 
Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ zgodne były co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 
DRUK NR 1  formularz D 

 
 
 
ZADANIE D 
 

OFERTA  
NA UBEZPIECZENIE  NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

 
1.ZAMAWIAJĄCY:  

 
GMINA KRAPKOWICE 

 
Z udziałem  jednostek  organizacyjnych 

 
 
 
2. WYKONAWCA  
naleŜy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę 
 
NIP ............................................            REGON ............................................................. 
 
 
Tel. kontaktowy  

 
Fax  

 
2A    Oferta jest złoŜona przez : 
 
a) firmę*……………………………………………………………………………………………………….. 

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie) 
która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania  

b-1) w postępowaniu, 
b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono) 

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* 
 
 
b) konsorcjum* zawiązane w składzie: 
Wykonawca– lider konsorcjum ………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
 
Wykonawca-członek konsorcjum…………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 
Wykonawca-członek konsorcjum…………………………………………………………………………………………………………………………………., 
które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania 
c-1) w postępowaniu, 
c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa) 
Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty. 

� Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłuŜników określone w art. 
366 § 1 Kodeksu  cywilnego. 

� Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części 
lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku  
z nich lub kaŜdego z osobna. 

 
*niepotrzebne skreślić  
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3. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg  nieograniczony, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie określonym w 
specyfikacji 
 
Cena brutto oferty za ubezpieczenie  NNW  na 24 miesiące wynosi  
                                                                                            

                                                                               ............................................................zł 
                                        

słownie:........................................................................................................................ 
 

      Ubezpieczenie NNW  na 12 miesięcy ogółem 
                                                                           .................................................................................zł  
                              
słownie:........................................................................................................................ 
 
 
 

   Ubezpieczenie NNW  na 12 miesięcy straŜaków Wariant I 
                                                                           .................................................................................zł  
                              
słownie:........................................................................................................................ 
 
 

   Ubezpieczenie NNW  na 12 miesięcy straŜaków Wariant II 
                                                                           .................................................................................zł  
                              
słownie:........................................................................................................................ 
 
4. Akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
5. Oświadczamy, Ŝe znane są nam warunki niniejszego przetargu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń. 
 
6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się  za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez okres 30 dni od dnia 
złoŜenia oferty. 
 
7 Oświadczamy, Ŝe: 
KLAUZULE i warunki  DODATKOWE podane w Zał. 6 do Karty Ryzyka 

 STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
 PROLONGATY akceptujemy* nie akceptujemy* 
 PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY  akceptujemy* nie akceptujemy* 
 TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 
 NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 
 AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NW akceptujemy* nie akceptujemy* 
 DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

* - niepotrzebne skreślić. 
 
8.Oświadczamy , Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakres ochrony ubezpieczenia został przez nas 
zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej oferty i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam 
zamówienia, do zawarcia umowy.  
 

9. Oświadczamy, Ŝe szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia naleŜy zgłaszać: 

1) W formie pisemnej*: 

- we właściwej jednostce pod adresem …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- faxem pod nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (do niniejszej procedury dołącza się/nie dołącza się* wymagane druki niezbędne do zgłoszenia szkody) 

2) Telefonicznie* 

- pod numerem infolinii …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Jednostką właściwą do nadzoru w procesie likwidacji szkody jest …………………………………………………………………………………. 

tel……………………………………………………………………., fax……………………………………………….. 
 
* niepotrzebne skreślić 
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10. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z  Umowami  Generalnymi druk Nr 4 i akceptujemy ich treść. 
 
 
11. Załącznikami do oferty są:  
- projekt umowy/ polisy na 12 m-cy ubezpieczenia objęte przedmiotem zamówienia,  
- aktualny odpis z właściwego rejestru ,  
- zezwolenie na prowadzenie działalności, 
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 Ustawy,  
- informacja o reasekuracji zamówienia 
- pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentacji i/lub osoby podpisującej ofertę, jeŜeli wykonawca  ustanowił pełnomocnika do 

reprezentowania w tym postępowaniu 
- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
- WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH USŁUG                  
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 

 
 
 
 
 

 
Data …………………                     ……………………………………………………………………….. 

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących  firmę) 
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Uwaga: prosimy wypełnić niniejszy formularz. Zaleca się by oferta, oświadczenia oraz dokumenty, co do których 
Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ zgodne były co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 
 

DRUK NR 1 formularz E 
 
ZADANIE E 
 

OFERTA  
NA UBEZPIECZENIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ 

 
1.ZAMAWIAJĄCY:  

 
GMINA KRAPKOWICE 

 
Z udziałem  jednostek  organizacyjnych 

 
 
2. WYKONAWCA  
naleŜy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę 
 
NIP ............................................            REGON ............................................................. 
 
Tel. kontaktowy  

 
Fax  

 
2A    Oferta jest złoŜona przez  
 
a) firmę*……………………………………………………………………………………………………….. 

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie) 
która ustanowiła*/nie ustanowiła* pełnomocnika do reprezentowania  

b-1) w postępowaniu, 
b-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić które pełnomocnictwo ustanowiono) 

Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty* 
 
 
b) konsorcjum* zawiązane w składzie: 
………………………………………………………………………Wykonawca– lider konsorcjum, 
………………………………………………………………………Wykonawca-członek konsorcjum, 
………………………………………………………………………Wykonawca-członek konsorcjum, 
które na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanawia pełnomocnika do reprezentowania 
c-1) w postępowaniu, 
c-2) w postępowaniu i do zawarcia umowy, 
(podkreślić rodzaj ustanowionego pełnomocnictwa) 
Wymienione pełnomocnictwo zostało załączone do oferty. 

� Wykonawców-członków konsorcjum będą obowiązywały zasady odpowiedzialności solidarnej dłuŜników określone w art. 
366 § 1 Kodeksu  cywilnego. 

� Zgodnie z art. 141 Prawa zamówień publicznych Zamawiający posiada uprawnienia do domagania się wykonania części 
lub całości zamówienia od wszystkich Wykonawców - członków konsorcjum, kilku  
z nich lub kaŜdego z osobna. 

 
*niepotrzebne skreślić  
 
3. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg  nieograniczony, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie określonym w 
specyfikacji 
 
Cena brutto oferty za ubezpieczenie jednostek pływających na 24 miesiące  wynosi  
                                                                                            

                                                                               ………………..............................................................zł 
                                        

słownie:........................................................................................................................ 
 
Cena brutto oferty za ubezpieczenie jednostek pływających na 12 miesięcy  wynosi  
                                                                                            

   Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

                                                    
.................................................................................zł  
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Ubezpieczenie CASCO  jednostek  pływających  w pełnym zakresie 

 
.................................................................................zł  

 
4. Akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
5. Oświadczamy, Ŝe znane są nam warunki niniejszego przetargu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń. 
 
6. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się  za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez okres 30 dni od dnia 
złoŜenia oferty. 
 
7. Oświadczamy, Ŝe: 
KLAUZULE i warunki  DODATKOWE podane w Zał. 6 do Karty Ryzyka 
 

 STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
 DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
 REPREZENTANTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
 PROLONGATY akceptujemy* nie akceptujemy* 
 PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY  akceptujemy* nie akceptujemy* 
 TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 
 NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 
 KONSUMPCJI  SUMY UBEZPIECZENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
 TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 
 USZKODZENIA WYPOSAśENIA ELEKTRONICZNEGO JEDNOSTEK 

PŁYWAJĄCYCH  
akceptujemy* nie akceptujemy* 

 ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
 DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
 ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOśAROWYCH I ZABEZPIECZEŃ  

PRZECIWKRADZIEśOWYCH 
akceptujemy* nie akceptujemy* 

 PRZEKAZANIA MIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
 AKTÓW WANDALIZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 
 UBEZPIECZENIE STRAJKÓW, ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
 UBEZPIECZENIE SZKÓD ESTETYCZNYCH (GRAFFITI) akceptujemy* nie akceptujemy* 
 RZECZOZNAWCÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
 UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

* - niepotrzebne skreślić 
 
8.Oświadczamy , Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakres ochrony ubezpieczenia został przez nas 
zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej oferty i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam 
zamówienia, do zawarcia umowy.  

9. Oświadczamy, Ŝe szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia naleŜy zgłaszać: 

1) W formie pisemnej*: 

- we właściwej jednostce pod adresem …………………………………………………………………………………………………………………………… 

- faxem pod nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (do niniejszej procedury dołącza się/nie dołącza się* wymagane druki niezbędne do zgłoszenia szkody) 

2) Telefonicznie* 

- pod numerem infolinii …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Jednostką właściwą do nadzoru w procesie likwidacji szkody jest …………………………………………………………………………………. 

tel……………………………………………………………………., fax……………………………………………….. 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
10. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z  Umowami  Generalnymi druk Nr.4 i akceptujemy ich treść. 
 
 
 
11 Załącznikami do oferty są:  
- projekt umowy/polisy  na 12 m-cy ubezpieczenia objęte przedmiotem zamówienia, 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA           
 

 34 

- aktualny odpis z właściwego rejestru ,  
- zezwolenie na prowadzenie działalności, 
- informacja o reasekuracji zamówienia 
- pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentacji i/lub osoby podpisującej ofertę, jeŜeli wykonawca  ustanowił pełnomocnika do 

reprezentowania w tym postępowaniu 
- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
- WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH USŁUG  
                 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 
- OWU ……………………………………………………………………………… z dnia ……………………………. Nr ………………………………. 

 
 
Data …………………                     ……………………………………………………………………….. 

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących  firmę) 
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                                                                                                                                                                DRUK Nr  2.1 
                          
 
 
                   OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
 
 

 
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla  

 
 GMINY KRAPKOWICE 

 
Z udziałem  jednostek  organizacyjnych 

 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy:  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Siedziba Wykonawcy:……………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
Oświadczamy, Ŝe Firma, którą reprezentujemy: 
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, a w przypadku braku własnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia złoŜymy 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów, które udostępnią ten potencjał i osoby.    

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data …………………                     ……………………………………………………………………….. 

(podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących  firmę) 
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  DRUK Nr.2.2 
 

Wykaz usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) 

 
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej dla  

 GMINY KRAPKOWICE 
 

Z udziałem  jednostek  organizacyjnych 
 

 
W celu potwierdzenia wymogów art. 22 ust. 1 pkt.2  Ustawy  tj. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia czyniącego nas zdolnymi do 
wykonania robót będących przedmiotem zamówienia oświadczamy, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego 
postępowania wykonaliśmy/ wykonujemy następujące usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia.   
 
ZADANIE A i B   
L.p. Przedmiot zamówienia Odbiorca Data 

wykonania/wykonywania 
Wartość zamówienia- 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI 

1  
 

   

2  
 

   

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykaŜe się wykonaniem/ wykonywaniem usługi ubezpieczeniowej objętej minimalną 
składką roczną nie mniejszą niŜ 20.000 zł. w zakresie ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenia OC 

 
ZADANIE C 
L.p. Przedmiot zamówienia Odbiorca Data 

wykonania/wykonywania 
Wartość zamówienia- 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI  

1  
 

   

  
 

   

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykaŜe się wykonaniem/ wykonywaniem ubezpieczeniowej objętej minimalną składką 
roczną nie mniejszą niŜ 10.000 zł. w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego, 

 
ZADANIE D 
L.p. Przedmiot zamówienia Odbiorca Data 

wykonania/wykonywania 
Wartość zamówienia- 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI 

1  
 

   

  
 

   

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykaŜe się wykonaniem/ wykonywaniem usługi ubezpieczeniowej objętej minimalną 
składką roczną nie mniejszą niŜ 2.000 zł. w zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

 
ZADANIE E 
L.p. Przedmiot zamówienia Odbiorca Data 

wykonania/wykonywania 
Wartość zamówienia- 
WYSOKOŚĆ SKŁADKI 

1  
 

   

  
 

   

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykaŜe się wykonaniem/ wykonywaniem usługi ubezpieczeniowej objętej minimalną 
składką roczną nie mniejszą niŜ 1.000 zł. w zakresie ubezpieczenia jednostek pływających 
 
Do wykazu załącza się dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie usług wymienionych w wykazie. 

Na zadanie na które Wykonawca nie składa oferty naleŜy wpisać w tabeli nie dotyczy. 
 
 
 
 
 
Data …………………                                   ……………………………………………………………………… 

             (podpisy i pieczęcie imienne osób reprezentujących  firmę) 


