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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY 
 

GMINA KRAPKOWICE 

 

ADRES 

ZAMAWIAJĄCEGO 

                                             URZĄD MIASTA I GMINY W KRAPKOWICACH 
47-303 Krapkowice ul. 3-go Maja 17 

 

NUMER  SPRAWY: PiRG.271.1.3.2015/ZL 

 

TRYB UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA: 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

O WARTOŚCI 

poniżej 207 000 euro 

    
Działając zgodnie z art.39 Ustawy Zamawiający w trybie przetargu 

nieograniczonego zaprasza do złożenia oferty na: 

NAZWA ZADANIA 

NADANA PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

 

,,Świadczenie  ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia.  

w podziale na następujące części: 

PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA: 
(WSPÓLNY 
SŁOWNIK 

ZAMÓWIEŃ): 

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 
kradzieżą lub włamaniem) 

(CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7) 
 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń 

(CPV 66 51 5000-3) 

 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, 

dewastacji oraz szyb od stłuczenia (CPV 66 51 5000-3) 
 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich  

(CPV 66 51 5000-3) 

                                              

       

OFERTA 
CZĘŚCIOWA: 

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych 
  na zadanie A+B. Ofertę należy złożyć łącznie    

 OFERTA 

WARIANTOWA: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
W czynnościach faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, zawarciem  

i wykonaniem umów ubezpieczenia będzie uczestniczył zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem broker 
ubezpieczeniowy:  

marschall KANCELARIE BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH  Sp. z o.o. 
45-056 Opole ul. Kośnego 3/3 

Zatwierdził: 

                                                                                    Burmistrz 

                                                                            /-/Andrzej Kasiura 

 

Krapkowice , dnia 04-02-2015.r.
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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     

UBEZPIECZONY Gmina Krapkowice  i jednostki organizacyjne 

NIP 199-00-12-987 

REGON 531413099 

PKD   

 
Termin rozpoczęcia i zakończenia ochrony 

ubezpieczeniowej  
(okres ubezpieczenia) 

Termin realizacji zamówienia 

 
36 miesięcy od daty wskazanej w zawiadomieniu o 

wyborze najkorzystniejszej oferty jako początek 
okresu ubezpieczenia, 

 z uwzględnieniem terminów bieżących polis. 
 

Osoby upoważnione do kontaktów z 

Wykonawcami: 
ze strony Zamawiającego 

 

 
 

- w zakresie przedmiotu zamówienia 
 

 

 

Broker :   
Marschall  Kancelarie Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o. 

45-056 OPOLE Kośnego 3/3 

kontakt  Zbigniew Marschall 
Tel.601 550 622 , Fax (77) 442  72 11,  

e-mail: biuro@marschall.pl 

Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać  do dnia 16 -02-2015r do godz. 10:00 w 
siedzibie Zamawiającego - w Urzędzie Miasta i Gminy  w 

Krapkowicach 
Ul. 3-go Maja 17 pok.28 sekretariat  II piętro. Liczy się data i godzina 

złożenia oferty 

Termin i miejsce otwarcia ofert Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 16-02-2015r  o 
godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i 

Gminy  w Krapkowicach ul. 3-go Maja 17.  Sala posiedzeń II piętro 
pok.25.                    Liczy się data i godzina złożenia oferty     

Termin związania ofertą 30 dni 

Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

              Warunki płatności składki Składka będzie płatna za każdy kolejny okres ubezpieczenia w 

4 równych ratach. 
Termin płatności składki określa się na: 

1 rata   do 31-03-2015r    
2 rata   do 01-07-2015r 

3 rata   do 01-10-2015r 
4 rata   do 01-12-2015r  

Reguła ta będzie obowiązywać w stosunku do wszystkich 

wystawianych polis w okresie 3 lat. 

Oferty częściowe Zamawiający nie  dopuszcza złożenia ofert częściowych na 

Zadanie A i Zad B. Należy złożyć łączną ofertę 

Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  

 

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców. 

 

Rozdział II: Oświadczenia Wykonawcy: 

DRUK Nr 1.1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; 

DRUK Nr 1.2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu; 

 

DRUK Nr 1.3 Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu zawodowym w 

zakresie Zadania A+B 

  

  

Rozdział III: Formularz Oferty (oddzielnie dla każdej części) 

  formularz A – ZADANIE A 

 formularz B – ZADANIE B 
 

Rozdział IV:

  

Opis przedmiotu zamówienia – Karta Ryzyka. 

 

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy – Umowa generalna 
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ROZDZIAŁ I 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
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1. ZAMAWIAJĄCY: 

           Nazwa: Gmina Krapkowice 
         Adres:     ul. 3-go Maja 17        47-303 Krapkowice  

 
e-mail:   

strona internetowa:    www.krapkowice.pl  
 

godziny urzędowania: Poniedziałek  730-1700,  Wtorek Środa Czwartek od 730 - 1530. 
                                        Piątek   730 – 1400 

 

 

2.  Oznaczenie postępowania. 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:   

 PiRG.271.1.3.2015/ZL 

 

Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich 

kontaktach z Zamawiającym. 

 

3.  Tryb postępowania. 

 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2013, poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub Ustawą. 

 

4. Przedmiot zamówienia. 

4.1.      Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej i ubezpieczenia mienia Zamawiającego w podziale na następujące zadania: 

            
 ZADANIE A  

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ                               (CPV  66 51 64 00-4) 
 

ZADANIE B  

UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: 
 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (zniszczenie mienia 

niepozostające w związku z kradzieżą lub włamaniem) (CPV 66 51 51 00-4; 
66 51 54 00 -7) 

 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3) 
 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii  i uszkodzeń(CPV 66 51 5000-3) 
 Ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, szyb od 

stłuczenia (CPV 66 51 5000-3) 
 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66 51 5000-3) 

 

4.2. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV-V niniejszej 

SIWZ. 

4.3. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 66 51 64 00-4; 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7; CPV 66 51 

5000-3;   

4.4. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez 

wykonawcę przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem czynności technicznych związanych z likwidacją 

szkód, które mogą być zlecone podmiotom zewnętrznym zgodnie z wewnętrznymi procedurami 

Ubezpieczyciela. 
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4.5 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 22 maja 

2003r. o działalności ubezpieczeniowej (t. j. Dz. U. 2013 poz. 950 z późn. zm..)  

4.6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6  ustawy Pzp do wysokości nieprzekraczającej 30% zamówienia podstawowego. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zakresu zamówienia uzupełniającego na warunkach 

określonych w ofercie.  

5. Termin realizacji zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 36 m-cy od  daty 

wskazanej w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty jako początek okresu ubezpieczenia 

(z zastrzeżeniem terminów określonych bieżącymi polisami). 

6. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia. 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. art. 24 ust.1 ustawy Pzp i spełniający 

warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy Pzp, zgodnie z opisem sposobu 

dokonywania oceny ich spełnienia określonym poniżej. 

6.2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni wykazać, że spełniają warunki o których 

mowa art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) w zakresie: 

6.2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – Ubezpieczyciele posiadający 

uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. 

6.2.11. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek opisany w pkt 6.2.1.  musi 

spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.  

6.2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia  

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie 

tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji dla 

Wykonawców 

6.2.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia  

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie 

tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji dla 

Wykonawców 

6.2.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie 

tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji dla 

Wykonawców 

6.3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja) 

Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast  warunek opisany w pkt 6.2.1. musi 

spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę 

6.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie art. 24 ustawy 

Pzp oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt 7 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.   

7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców  

            z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
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7.1. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, powinien on złożyć 

niżej wymienione dokumenty:  

7.1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, zgodne z treścią formularza 

zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt5 ustawy PZP lub informację, że nie należy do grupy 

kapitałowej.   

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.2. Dla oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu opisanych w pkt 6.2, 

Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty: 

7.2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią formularza 

zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ 

7.2.2 Dla oceny warunku o którym mowa w pkt. 6.2.1 - Zezwolenie Ministra Finansów (jeżeli Wykonawca 

uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004r.) 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 1990r.  

lub 

- 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. 

7.2.3 ******** 

7.2.4 W przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia składając: pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia 

7.2.5 Uprawnienie Wykonawcy do opierania się na potencjale innych podmiotów nie obejmuje warunku 

posiadania uprawnień. W tym zakresie Zamawiający wymaga wykazania spełnienia tych warunków 

bezpośrednio przez Wykonawcę ubiegającego się o zamówienie.  

7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa: 

1) w pkt 7.1.2., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

7.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3., zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
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samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

7.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. ppkt1) lit. a) i odpowiednio w pkt 7.4 powinny być 

wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt 7.1.2. 

7.6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania oraz, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu powinny 

być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski.  

7.6.1.   W przypadku Wykonawców  wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia  oraz w przypadku  

podmiotów, o których mowa w pkt 7.2.4.  kopie dokumentów  dotyczących odpowiednio Wykonawcy 

lub tych podmiotów  są poświadczane   za  zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę lub te 

podmioty. 

7.7. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, w celu potwierdzenia, że brak jest podstaw 

do wykluczenia z postępowania oraz, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu: 

a. oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. powinno być złożone przez każdego Wykonawcę; 

b. dokumenty wymienione w pkt 7.1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 7.3. i 7.4., 

powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;  

c. oświadczenie wymienione w pkt 7.2.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich  

Wykonawców;  

d. dokumenty wymienione w pkt 7.2.2 powinny być złożone przez każdego Wykonawcę; 

e. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 

ust.2 pkt5 ustawy PZP powinna być złożona przez każdego z Wykonawców; 

7.8. Poza przypadkami określonymi w art. 24 ust.2 Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony 
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z 

postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki 
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu 

obowiązków zawodowych w przyszłości oraz  naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia 

obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

7.9. Oprócz dokumentów i oświadczeń wymienionych powyżej, wykonawca dostarczy również: 

- Formularz oferty wypełniony ściśle według załączonego wzoru i w sposób określony w pkt 8 niniejszej 
INSTRUKCJI. 

 

 

8. Opis sposobu przygotowania ofert.  

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

8.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem przedmiotu 

zamówienia określonym w pkt 4 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 

8.3. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” wraz z załącznikami zamieszczony w Rozdziale III 

SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty: 

8.1.2. Projekt umowy ubezpieczenia obejmujący: 

a. projekt umowy generalnej wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale V Specyfikacji  
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b. projekt wypełnionej umowy ubezpieczenia/polisy na 12 miesięczny okres ochrony (bez 

numeru) z dołączonymi: 

c. Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia uwzględniającymi oczekiwane warunki 

ubezpieczenia podane w Rozdziale IV Specyfikacji – Opis przedmiotu zamówienia, oraz 

postanowieniami uwzględniającymi włączenie do zakresu ochrony Rozszerzeń Ochrony 

Ubezpieczeniowej (jeżeli są wymagane dla danego rodzaju ubezpieczenia) oraz „Klauzul 

brokerskich” ; 

d. Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, 

8.4. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

8.4.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7; 

8.4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

8.4.3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, obejmujące także czynność potwierdzania za zgodność z 

oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych wraz z ofertą - o ile prawo do 

podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa 

musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 

W przypadku pełnomocnictw substytucyjnych (kolejnych) należy dołączyć 

pełnomocnictwo/pełnomocnictwa pierwotne. 

8.5   Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach II i III   

         niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i  

          wierszy. 

8.6   Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim, 

w formie zapewniającej pełną czytelność treści. 

8.7    Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być podpisane     

         lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do oferty, w   

          szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem,     

          etc muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą  

         uwzględniane. 

8.8   Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 8.3. powinny być złożone w oryginale albo kopii  

          poświadczonej przez notariusza lub wystawcę dokumentu. Pełnomocnictwa dołączone do oferty   

           zgodnie z pkt. 8.4.2 lub 8.4.3 powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez     

          notariusza. 

8.9     Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem   

          sytuacji opisanej w pkt 8.10. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron. 

8.10 W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie 

informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym 

opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron 

oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
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otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofercie. 

8.10    Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,  

          uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie  
           powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na  

           adres:               

 
URZĄD MIASTA I GMINY KRAPKOWICE 
ul. 3-go Maja 17        47-303 Krapkowice  

oraz opisane: 

„Oferta na świadczenie ochrony ubezpieczeniowej  –  Zadanie ............” 

i 

Nie otwierać przed dniem  16-02-2014r., godz. 10:15  

8.11 Wymagania określone w pkt 8.9. – 8.10. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie 

skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z 

niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

8.12 Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 

Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone 

Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu do składania ofert. 

Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio 

dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.  

  

8.13 Brak  akceptacji przez Wykonawcę jakiegokolwiek z wymogów zawartych w SIWZ 

określonych jako obligatoryjne spowoduje odrzucenie jego oferty. Odrzucenie oferty 

powoduje również brak akceptacji tych postanowień, które zgodnie z pkt 14.1. zostały 

określone pod takim rygorem lub nie zostały wskazane w pkt 14.1. jako podlegające 

ocenie.  

9. Miejsce i termin składania ofert. 

9.1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia i do godziny wskazanej w Karcie Informacyjnej 

w siedzibie Zamawiającego.  

9.2. Oferta, która została złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust.8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu 

oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

10. Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień treści niniejszej SIWZ oraz 

oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. 

10.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

będą przekazywać pisemnie lub  faksem  (nr faksu i adres zgodnie z Kartą Informacyjną). 

Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem faktu 

otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy 

potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.  

10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie 

na zadane pytania nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje 

treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania. 

10.3. Pytania należy kierować na adres: 
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          URZĄD MIASTA I  GMINY W  KRAPKOWICACH 
                         Ul. 3-go Maja 17 

            47-303 Krapkowice 
           tel./fax    77 4466 800 / 77 66 888                  

 

10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 10.2. oraz zmiany treści niniejszej SIWZ, 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ.  

10.6. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt 10.2. i 10.5., 

termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. 

10.7. Zamawiający wyznacza jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Zgodnie z Kartą Informacyjną 

10.8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 

11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o 

którym mowa w pkt 11.1., o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.  

11.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 

ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 

 

12. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. 

Oferty zostaną otwarte w dniu i o godz. wskazanej w Karcie Informacyjnej w siedzibie 

Zamawiającego. 

13. Otwarcie i ocena ofert. 

13.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest 

jawne.  

13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu 

wykonania zamówienia  i warunków płatności zawartych w ofercie. 

13.3. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona: 

13.3.1. oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 

13.3.2. badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 

13.4. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego wykazać nie później niż na dzień składania 

ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania, z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 
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Zamawiającego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań 

określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

13.5. Zamawiający, o ile uzna to za konieczne, wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym 

przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

13.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

13.7.  Zamawiający poprawi w ofercie: 

13.7.1 oczywiste omyłki pisarskie 

13.7.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

13.7.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13.8. Zamawiający: 

13.8.1. wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w 

art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp; 

13.8.2. odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 

ustawy Pzp. 

14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria: 

14.1.A 

RODZAJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
 

 

Zadanie A 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

 
Szczegółowe kryteria oceny ofert w zakresie ubezpieczenia OC -Zadanie A 

A. cena oferty 50 % 

B. klauzule dodatkowe 20 % 

C. warunki ubezpieczenia  30 % 

 
Ad. A)  
Ocena punktowa za cenę oferty - najwyższą notę (200 pkt) otrzyma oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru: 

Ilość punktów za Cenę oferty = (Cena najniższa / Cena oferty badanej) x 200 punktów 
 
Ad. B)  
Przy ocenie punktowej za klauzule dodatkowe najwyższą notę 200 punktów otrzyma oferta, w której zostaną 

zaakceptowane wszystkie dodatkowe klauzule zapisane w specyfikacji (ilość i rodzaj Klauzul Brokerskich określono w 

załączniku Nr 6). 
W przypadku braku akceptacji klauzul, które nie zostały określone przez Zamawiającego jako 

obligatoryjne, Zamawiający odejmie Wykonawcy po 5 punktów za każdą skreśloną klauzulę, z 
wyjątkiem n/w gdzie za skreślone:  
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 KLAUZULĘ RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA  - 100 punktów,  
 KLAUZULE  PROLONGATY, STEMPLA, PROCEDURY LIKWIDACJI SZKÓD – odpowiednio po  30 

punktów za każdą skreśloną Klauzulę. 
W przypadku uzyskania oceny ujemnej  Wykonawca za klauzule dodatkowe uzyska 0 pkt. 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 200 punktów. 
W przypadku, jeżeli wszystkie oferty podlegające badaniu uzyskają 0pkt, ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = 

(Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów możliwa maksymalnie do uzyskania 200pkt) x 200 
punktów 

W przypadku, gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu ilość punktów za klauzule przyznana 
ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów możliwa maksymalnie do uzyskania 200pkt) x 
200 punktów 

 
Ad C) 
Przy ocenie punktowej oferty za warunki ochrony ubezpieczeniowej najwyższą notę 200 punktów otrzyma 

oferta oferująca najkorzystniejsze warunki ochrony ubezpieczeniowej: 
Za każde ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej OC, Zamawiający potrąci odpowiednio: 
- ZA BRAK AKCEPTACJI / SKREŚLENIE ROZSZERZEŃ OCHRONY OC PODANYCH W KARTCIE RYZYKA W ZAŁ NR 5, 

KTÓRE NIE ZOSTAŁY OKREŚLONE JAKO OBLIGATORYJNE, ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  25 PKT ZA 
KAŻDE  NIEZAAKCEPTOWANE / SKREŚLONE ROZSZERZENIE;  

- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIA FRANSZYZY INTEGRALNEJ FRANSZYZY REDUKCYJNEJ 
UDZIAŁÓW WŁASNYCH, Z ZASTRZEŻENIEM TYCH, KTÓRE ZOSTAŁY OKREŚLONE W ZAŁ. NR5 DO OC 
UWAGA! WPROWADZENIE FRANSZYZ LUB UDZIAŁÓW WŁASNYCH W UBEZPIECZENIU OC INNYCH NIŻ 
PRZEWIDZIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY 

- ZA WPROWADZENIE SUMY GWARANCYJNEJ NA JEDNO ZDARZENIE NIŻSZEJ OD SUMY  GWARANCYJNEJ NA 
WSZYSTKIE ZDARZENIA ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY 25 PKT ODPOWIEDNIO ZA KAŻDE 10 000 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 KAŻDE  WYŁĄCZENIE, 

- UWAGA: wyłączenie jakiegokolwiek ryzyka z zakresu ubezpieczenia określonego jako obligatoryjny 
spowoduje odrzucenie oferty 

- UWAGA: WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ZAKRESU OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OKREŚLONEGO 
W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA (ZAŁ. NR 1) BĘDZIE SKUTKOWAŁO OBNIŻENIEM 
PUNKTACJI OFERTY 

- UWAGA! (NIEZAAKCEPTOWANIE LUB SKREŚLENIE PODANYCH W ZAŁ. NR 1 STANDARDOWYCH 
WYŁĄCZEŃ BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY). Za każde dodatkowe wyłączenie ochrony 
ubezpieczeniowej dopisane do  wyłączeń  standardowych Zamawiający odejmie Wykonawcy 25pkt. 
odpowiednio.  

 
W przypadku uzyskania oceny ujemnej  Wykonawca za warunki ubezpieczenia uzyska 0 pkt  
Po potrąceniach uzyskamy ocenę za warunki ochrony ubezpieczeniowej wg wzoru: 

Ilość punktów za  warunki ubezpieczenia  przyznana ofercie = (Ocenie punktów za warunki w ofercie 
badanej / oceny punktów za warunki oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 200 
punktów. 

W przypadku, jeżeli wszystkie oferty podlegające badaniu uzyskają 0pkt, ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = 
(Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów możliwa maksymalnie do uzyskania 200pkt) x 200 
punktów 

W przypadku, gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, ilość punktów za warunki 
ubezpieczenia przyznana ofercie = (Suma punktów za warunki ubezpieczenia w ofercie badanej /Suma punktów 
możliwa maksymalnie do uzyskania 200pkt) x 200 punktów 

 
Ogólna ilość punktów oferty na Zadanie A  zostanie przeliczona wg wzoru: 

Liczba otrzymanych punktów = [ liczba punktów za cenę oferty (max 200 pkt) x 50% + l.p. za klauzule dodatkowe (max 
200 pkt.)x 20% + l.p. za warunki ubezpieczenia - zakres lub ograniczenia ochrony ubezp. (max 200 pkt.) x 30 % 

                          Maksymalnie Wykonawca za ofertę na Zadanie A  może uzyskać 200 punktów 
 

 
 
14.1.B.  
RODZAJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
 

 

Zadanie B  
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (zniszczenie mienia 

niepozostające w związku z kradzieżą lub włamaniem)  
- Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń 
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- Ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, szyb od stłuczenia 
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich 

Przedmiotem zamówienia objęte są środki trwałe i wyposażenie, będące w posiadaniu Zamawiającego oraz środki trwałe 
i wyposażenie 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 - najwyższą notę (200 pkt) otrzyma oferta proponująca najniższą cenę za 
wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru: 

Ilość punktów za Cenę oferty = (Cena najniższa / Cena oferty badanej) x 200 punktów 
 
Ad. B. Ocena punktowa za klauzule dodatkowe 
Przy ocenie punktowej za klauzule dodatkowe najwyższą notę 200 punktów otrzyma oferta, w której zostaną 

zaakceptowane wszystkie dodatkowe klauzule określone w SIWZ dla Zadania B (ilość i rodzaj Klauzul Brokerskich 
określono w załączniku Nr. 6 odpowiednio do rodzajów ubezpieczenia objętych wnioskami w Karcie Ryzyka). 

W przypadku braku akceptacji klauzul, które nie zostały określone przez Zamawiającego jako 
obligatoryjne, Zamawiający odejmie Wykonawcy po 5 punktów za każdą skreśloną klauzulę, z 
wyjątkiem n/w gdzie za skreślone: 
 KLAUZULE DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA, PROLONGATY, STEMPLA – odpowiednio po 100 

punktów za każdą skreśloną klauzulę (jeżeli mają zastosowanie do tego  rodzaju ubezpieczenia 
lub nie są oznaczone jako obligatoryjne) 

 KLAUZULE AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA, AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA, 
AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA DLA SPRZĘTU EL., DODATKOWEGO OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI, 
ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA, KATASTROFY BUDOWLANEJ – odpowiednio po 50 punktów za 
każdą skreśloną klauzulę (jeżeli mają zastosowanie do tego  rodzaju ubezpieczeniu lub nie są 
oznaczone jako obligatoryjne), 

 KLAUZULĘ REPREZENTANTÓW  - 4o punktów, (jeżeli ma zastosowanie do tego  rodzaju 
ubezpieczeniu lub nie jest oznaczona jako obligatoryjna), 

 KLAUZULE  KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA, PROCEDURY LIKWIDACJI SZKÓD, DOKUMENTACJI SZKODY I 
WYPŁATY ODSZKODOWANIA – odpowiednio po 30 punktów za każdą skreśloną klauzulę (jeżeli mają 

zastosowanie do rodzaju ubezpieczenia lub nie jest oznaczona jako obligatoryjna).  
W przypadku uzyskania oceny ujemnej  Wykonawca za klauzule dodatkowe uzyska 0 pkt  
Ocena punktowa za klauzule odbywać się będzie dla każdego rodzaju ubezpieczenia odrębnie. 
Suma punktów za Klauzule w Zadaniu B  w ofercie badanej  stanowić będzie sumę punktów przyznanych 

za klauzule w każdym 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 200 punktów 
W przypadku, jeżeli wszystkie oferty podlegające badaniu uzyskają 0pkt, ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = 

(Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów możliwa maksymalnie do uzyskania 200pkt) x 200 
punktów 

W przypadku, gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za klauzule przyznana 
ofercie = (Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów możliwa maksymalnie do uzyskania 200pkt) x 
200 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 żadne  WYŁĄCZENIE OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ z zakresu ryzyk - zakresu rzeczowego określonego w SIWZ. 
ZA KAŻDE 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 KAŻDE  
WYŁĄCZENIE, 

- UWAGA: wyłączenie jakiegokolwiek ryzyka z zakresu ubezpieczenia określonego jako obligatoryjny 
spowoduje odrzucenie oferty 

- ZA  ZASTOSOWANIE: 
o FRANSZYZY INTEGRALNEJ - ZA KAŻDE 1000 ZŁ FRANSZYZY ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY  25 PKT 
o ZA  ZASTOSOWANIE FRANSZYZY REDUKCYJNEJ - ZA KAŻDE 1000 ZŁ FRANSZYZY ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI 

WYKONAWCY 25 PKT 
o ZA ZASTOSOWANIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH/FRANSZYZ RÓŻNYCH OD PODANYCH W KARCIE RYZYKA - 

ZAMAWIAJĄCY POTRĄCI WYKONAWCY 25 PKT ODPOWIEDNIO ZA KAŻDE 1000 ZŁ UDZIAŁU WŁASNEGO 
ZAMAWIAJĄCEGO W SZKODZIE LUB FRANSZYZY NALICZANE OD OGÓLNEJ SUMY UBEZPIECZENIA x PODANY 
W OFERCIE % UDZIAŁU WŁASNEGO/FRANSZYZY, 
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- ZA WPROWADZENIE NIŻSZYCH  OD PODANYCH W KARCIE RYZYKA SUM UBEZPIECZENIA, T.J. SUMY 
UBEZPIECZENIA  NA JEDNO ZDARZENIE  LUB OKREŚLONY RODZAJ RYZYKA, LUB NA  JEDNĄ 

LOKALIZACJĘ  NIŻSZEJ OD SUMY UBEZPIECZENIA  OKREŚLONEJ W KARCIE RYZYKA, ZAMAWIAJĄCY 
POTRĄCI WYKONAWCY 25 PKT  ODPOWIEDNIO ZA  KAŻDE 100 000 ZŁ RÓZNICY WYSOKOŚCI SUM 
UBEZPIECZENIA OKREŚLONYCH W OFERCIE W STOSUNKU DO WYSOKOŚCI SUM UBEZPIECZENIA 
PODANYCH W KARCIE RYZYKA  

- DOPUSZCZA SIĘ WPROWADZENIE LIMITU S.U. DLA RYZYKA POWODZI W WYSOKOŚCI SUMY 
UBEZPIECZENIA NIE MNIEJSZEJ NIŻ MINIMALNY LIMIT OKREŚLONY WE WNIOSKACH DLA DANEGO 
RODZAJU UBEZPIECZENIA - na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, na wszystkie 
lokalizacje oraz składniki mienia; WPROWADZENIE LIMITU DLA DANEGO RODZAJU UBEZPIECZENIA 
MNIEJSZEGO NIŻ OKREŚLONY POWYŻEJ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY; ZA WPROWADZENIE 
LIMITU WIĘKSZEGO NIŻ PODANY POWYŻEJ ZAMAWIAJĄCY DODA WYKONAWCY ODPOWIEDNIO 
25PKT ZA KAŻDE KOLEJNE 100 000 ZŁ LIMITU PONAD USTALONY MINIMALNY PRÓG DLA DANEGO 
RODZAJU UBEZPIECZENIA, JEDNAK NIE WIĘCEJ NIŻ 75PKT - W PRZYPADKU BRAKU OGRANICZENIA 
SUMY UBEZPIECZENIA DLA RYZYKA POWODZI JEDNOCZEŚNIE WE WSZYSTKICH OFERTACH 
NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE DOKONYWAŁ PRZELICZENIA.   

 
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 = (Ocenie punktów za warunki w ofercie 

badanej / oceny punktów za warunki oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 200 
punktów. 

W przypadku, jeżeli wszystkie oferty podlegające badaniu uzyskają 0pkt, ilość punktów za klauzule przyznana ofercie = 
(Suma punktów za klauzule w ofercie badanej /Suma punktów możliwa maksymalnie do uzyskania 200pkt) x 200 
punktów 

W przypadku, gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za warunki 
ubezpieczenia przyznana ofercie = (Suma punktów za warunki ubezpieczenia w ofercie badanej /Suma punktów 

możliwa maksymalnie do uzyskania 200pkt) x 200punktów. 

 
Ogólna ilość punktów oferty na Zadanie B  zostanie przeliczona wg wzoru: 

Liczba otrzymanych punktów = [ liczba punktów za cenę oferty (max 200 pkt) x 50% + l.p. za klauzule dodatkowe (max 
200 pkt.)x 20% + l.p. za warunki ubezpieczenia - zakres lub ograniczenia ochrony ubezp. (max 200 pkt.) x 30 % 

Maksymalnie Wykonawca za ofertę na Zadanie B może uzyskać 200 punktów 
 

 

14.2. Ocena końcowa 

Zamawiający dokona oceny i wyboru z ofert opracowanych  wg formularzy ofertowych. 

Oferty będą oceniane wg następujących zasad:  
Ocena będzie dokonywana dla Zadanie A+B  łącznie 

Oferta najkorzystniejsza na Zadanie A+B to ta oferta, która za zadanie A i B otrzyma łącznie 
największą ilość punktów na podstawie wyliczeń dla Zadania A+B (pkt 14.1.A i 14.1.B). 

 

14.3.  Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w  zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że  dwie lub 

więcej spośród złożonych ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

15. Unieważnienie postępowania. 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. O 

unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy 

Pzp. 

16. Udzielenie zamówienia. 

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 
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16.2. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

Powiadomienie zawierać będzie: 

(1) informacje o Wykonawcach wykluczonych z postępowania z uzasadnieniem faktycznym 

i prawnym wykluczenia,  

(2) informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem faktycznym 

i prawnym odrzucenia oraz  

(3) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty z nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 

Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 

zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

(4) termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 (5) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający oprócz informacji wskazanych w 

pkt. 1-4 wskaże dodatkowo datę początku ochrony ubezpieczeniowej.  

Informacja o której mowa w pkt 3, zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej i w 

miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

16.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania 

umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego będzie zobligowany do wystawienia ,,Noty pokrycia”. 

16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,  Zamawiający 

będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

16.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty pod warunkiem, że: 

16.5.1. Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno – prawna 

działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie firmy Wykonawcy ,  

przekształcenie, zmiana lokalizacji, połączenie, likwidacja lub wyodrębnienie / 

utworzenie jednostek organizacyjnych Zamawiającego;   

16.5.2. Zachodzi  potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka 

poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania 

orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego; 

16.5.3. Zachodzą inne zmiany obowiązujących przepisów, powodujące konieczność dostosowania do 

niej warunków umowy ubezpieczenia, w tym zmiany przepisów podatkowych; 

16.5.4. Zachodzi potrzeba rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w związku z podjęciem nowej 

działalności lub zmianą dotychczasowego zakresu działalności Ubezpieczającego ; 

16.5.5. Zachodzi konieczność zmiany harmonogramu i terminów płatności składek;  

 

16.5.6. Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek 

dokonanych inwestycji - konieczność ubezpieczenia nowo nabytych składników mienia lub 

zwiększenia Sumy Ubezpieczenia w wyniku zwiększenia wartości posiadanego mienia 

wskutek dokonanych modernizacji lub ulepszenia;  
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16.5.7. Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek likwidacji 

lub sprzedaży składników mienia;  

16.5.8. Zachodzi konieczności dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku 

przedłużenia terminu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego 

przedmiotem są usługi objęte niniejszą umową; 

16.5.9. Zachodzi Konieczność podwyższenia Sumy Gwarancyjnej w dobrowolnym ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej w przypadku jej istotnego zmniejszenia na skutek dokonanych 

wypłat odszkodowań;  

17*. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

18.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu  o wartości określone w Rozdziale IV 

niniejszej SIWZ. 

18.2. W Formularzu Oferty Wykonawca wyliczy cenę oferty brutto. 

Wykonawca w ofercie poda cenę za całość ubezpieczenia na okres ubezpieczenia podany w 
Specyfikacji oraz ponadto  

dla każdego z  proponowanych ubezpieczeń poda, zgodnie z Formularzem Oferty, cenę obejmującą: 
 cenę za 12 miesięczne okresy ubezpieczenia oddzielnie za dany rodzaj ubezpieczenia  

 

 

18.3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty 

towarzyszące wykonaniu. 

18.4. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN.  

18.5. Cena oferty stanowi wartość umowy i nie będzie w toku realizacji podlegać zmianie z zastrzeżeniem 

zasad określonych poniżej. 

18.6. Cena oferty, ceny jednostkowe, stawki określone przez Wykonawcę mogą podlegać waloryzacji 

(urealnieniu) na zasadach określonych w Rozdziale V – Istotne postanowienia umowy. Tak dokonana 

zmiana nie stanowi zmiany umowy. 

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

20. Postanowienia dodatkowe. 

20.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji 

o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu: 

a) Umowę współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, stwierdzającą solidarną 

odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierająca upoważnienie 

dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w 

imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności. 

20.2. O terminie na przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 20.1., Wykonawca zostanie 

powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem. 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
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21.1 Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

21.3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, 

wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej , 

prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia 

o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

21.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

21.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną 

albo w terminie 10 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób. 

21.6. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

21.7. Odwołania inne niż określone w punkcie 21.5 i 21.6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o  

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

21.8. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:  

a) w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w  Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

21.9 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

21.10 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 21.9. 

Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 

Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności. Na czynności wymienione 

w zdaniu poprzednim nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.  

21.11 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

21.12  Odwołanie powinno: 

a. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy Pzp; 

b. określać żądanie odwołującego; 
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c. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

21.13 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a. nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy  

b. uiszczono wpis. 

21.14. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

21.15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w  terminie 3 dni od 

dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i 

interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają 

się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

21.16. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w 

formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie 

21.17. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy 

nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję 

uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, 

do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddali opozycję. Na postanowienie o 

uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

21.18. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 

czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 

sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do 

postępowania po stronie Zamawiającego. 

21.19. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie 

mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego 

wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie ar t. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp. 

21.20. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp. 

21.21. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z 

wyrokiem sądu. 

21.22. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp.  
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ROZDZIAŁ II 

 

FORMULARZE OŚWIADCZEŃ WYKONAWCY 
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DRUK NR 1.1 

do Rozdziału II 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na: Świadczenie  ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej i ubezpieczenia mienia. 

 

________________________________________________________________________  

 

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp.  

 

 

 

 

__________________ dnia __. __.20__ r. 

 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia  
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DRUK NR 1.2 

do Rozdziału II 

 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na  

 Świadczenie  ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

i ubezpieczenia mienia. 

 

________________________________________________________________________  

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6 Rozdziału I 

SIWZ – „Instrukcja dla wykonawców” 

 

 

__________________ dnia __. __.20__ r. 

 

 

 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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ROZDZIAŁ III 

 

FORMULARZ OFERTY 
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                                                                   GMINA KRAPKOWICE 

 

             Ul. 3-GO Maja 17  

47-303 Krapkowice 

 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  

Świadczenie  ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i 

ubezpieczenia mienia   Gminy Krapkowice wraz z jednostkami organizacyjnymi 

MY NIŻEJ PODPISANI  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników 
spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - nr sprawy PiRG.271.1.3.2015/ZL 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto na n/w części*: 

ZADANIE A  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na 36 m-cy 

 

…..….....………..zł 

słownie…………………………...…………………………………………………………………………………………………… 

ZADANIE B   

Ubezpieczenia mienia na 36 m-cy  

 

….……..………..zł 

słownie…………….…………….……………………….…………………………………………………………………………… 

  

 

* W przypadku składania oferty częściowej niepotrzebne skreślić 

 

4. OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres ochrony 

 

 

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OFERTA 
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ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej 

oferty i zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uznajemy się za 

związanych określonymi w nich warunkami oraz  zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego do wystawienia Noty 

Pokrycia na warunkach określonych w SIWZ. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 36 m-cy od daty wskazanej w 

zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty jako początek okresu ubezpieczenia. 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*: 

 
a) _________________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych robót) 

b) _________________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych robót) 

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb 

niniejszego zamówienia jest następujący: _________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

10. OŚWIADCZAMY, iż - z wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie oraz w 

dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz 

wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

fax ________________________________ , e-mail _________________________________  

12. OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

__________________ dnia __.__.20__ r. 

                     _______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika 
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OFERTA – formularz A 

ZADANIE A 

 

 

                                                                   GMINA KRAPKOWICE 

 

             Ul. 3-GO Maja 17  

47-303 Krapkowice 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

Świadczenie  ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i 

ubezpieczenia mienia  Gminy Krapkowice wraz z jednostkami organizacyjnymi 

 

w części na: 

 

ZADANIE A - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

oferujemy wykonanie zadania na n/w warunkach: 
 

1. dla Sumy Gwarancyjnej / Ubezpieczenia 500 000 zł na wszystkie zdarzenia i 500 000zł na jedno 
zdarzenie: 

 

Cena brutto oferty za ubezpieczenie na 36 miesięcy  wynosi  
 

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

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

 
Cena brutto oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy  wynosi  

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

 

słownie:.................................................................................................................................... 
w tym: 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na okres 12 m-cy                               
...................................................................................zł 

 
+ rozszerzenia: 

 
Dla rozszerzeń Sumy Gwarancyjne / Ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia wynoszą: 500 000 zł,  

z zastrzeżeniem podlimitów określonych w zał. nr 5 do wniosku OC 

 
ROZSZERZENIE NR1A Włączenie odpowiedzialności cywilnej 

wzajemnej podmiotów objętych tą samą 

umową ubezpieczenia - jednostki 
samorządowe i jednostki podległe 

 

................................zł  

brutto obligatoryjne 
ROZSZERZENIE NR1B

  

 

Włączenie odpowiedzialności cywilnej 

wzajemnej podmiotów objętych tą samą 

umową ubezpieczenia jednostki  inne  niż 
wymienione w Rozszerzeniu 1a 

 

................................zł 

brutto 
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ROZSZERZENIE NR3 OC najemcy ruchomości  

 

................................zł 
brutto 

ROZSZERZENIE NR4 OC pracodawcy  
................................zł 

brutto obligatoryjne 
ROZSZERZENIE NR4a OC jednostki ponoszącej nakłady na 

utrzymanie ochrony p.poż. za wypadki 

osób wchodzących w skład jednostek 
straży pożarnych lub OSP niezależnie od 

podstawy zatrudnienia / wykonywania 
czynności przez te osoby  

 

 

 
 

 
................................zł 

brutto 

ROZSZERZENIE NR6 Szkody w rzeczach znajdujących się w 
pieczy, pod kontrolą ubezpieczającego, w 

tym szkody polegające na ich utracie 

 
 

................................zł 
brutto 

   
ROZSZERZENIE NR8 Szkody w wartościach pieniężnych 

znajdujących się w pieczy, pod kontrolą 

ubezpieczającego, w tym szkody 
polegające na ich utracie  

 

 

 
................................zł 

brutto 
   

ROZSZERZENIE NR10 OC podwykonawców / wykonawców 

Ubezpieczającego z zachowaniem prawa 
regresu przez Ubezpieczyciela 

 

 
................................zł 

brutto 
ROZSZERZENIE NR11 Włączenie ryzyka nienależytego 

wykonania zobowiązania oraz ryzyka 

niewykonania lub nienależytego 
wykonania porozumienia 

administracyjnego, w szczególności 
porozumienia administracyjnego, 

którego przedmiotem jest przekazanie 
Ubezpieczającemu  pasa drogowego 

przez Zarządcę innej kategorii. 

 

 

 
 

 
 

 
 

................................zł 

brutto obligatoryjne 
ROZSZERZENIE NR12 Włączenie szkód wynikłych z 

zanieczyszczenia środowiska  

 

 
................................zł 

brutto obligatoryjne 

   
   

   
ROZSZERZENIE NR16 Szkody wyrządzone przez dostarczoną 

energię 

 

................................zł 
brutto 

   

   
ROZSZERZENIE NR20a Szkody wyrządzone przez pojazdy 

niepodlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, w tym wózki widłowe 

niepozostające w związku z ruchem tych 
pojazdów (w tym za pojazdy OSP 

odpowiednio) 

 

 
 

 

 
 

................................zł 
brutto obligatoryjne 
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ROZSZERZENIE NR21 Szkody wyrządzone w podziemnych 
instalacjach lub urządzeniach w czasie 

wykonywania prac lub usług przez osoby 

objęte ubezpieczeniem 

 
 

 

................................zł 
brutto 

ROZSZERZENIE NR22 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, 
niezależnie od obowiązkowego 

ubezpieczenia OC organizatora imprez 
masowych, w tym szkody spowodowane 

przez osoby należące do służb nadzoru  

lub kontroli  wyrządzone  wykonawcom 
lub uczestnikom 

 

................................zł 

brutto obligatoryjne 
ROZSZERZENIE NR22a Włączenie do ubezpieczenia OC szkód 

powstałych w wyniku użycia sztucznych 
ogni (fajerwerków, petard) w trakcie 

imprezy objętej ochroną na podstawie 

Rozszerzenia nr 22 

 

 
 

 

................................zł 
brutto 

ROZSZERZENIE NR23 Włączenie ryzyka  szkód 
spowodowanych wadliwym wykonaniem 

robót i/lub usług, w tym odpowiednio 

OSP 
 

................................zł 
brutto obligatoryjne 

ROZSZERZENIE NR24  Włączenie ryzyka  szkód 
spowodowanych przy wykonywaniu 

władzy publicznej, w szczególności 

decyzją administracyjną wydaną z 
naruszeniem prawa przez pracowników 

jednostki administracji samorządowej na 
podstawie właściwego upoważnieni 

 
 

 

 
 

 
................................zł 

brutto obligatoryjne 
ROZSZERZENIE NR26 Włączenie ryzyka  szkód 

spowodowanych  eksploatacją ,awarią 

instalacji wodociągowej  lub cofnięciem 
się ścieków w instalacji lub sieci 

kanalizacyjnej 
 

................................zł 
brutto obligatoryjne 

ROZSZERZENIE NR27 Włączenie do ubezpieczenia OC za czyste 

szkody / straty majątkowe  

 

................................zł 
brutto obligatoryjne 

ROZSZERZENIE NR28 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 

brutto 
   

   
   

ROZSZERZENIE NR28a Włączenie do ubezpieczenia OC za 

szkody w rzeczach pozostawionych lub 
oddanych do szatni w związku z 

prowadzeniem działalności przez 
jednostki Gminy / Powiatu, w tym 
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ochrona dotyczy również szatni 
szkolnych i mienia uczniów  

 
................................zł 

brutto 

ROZSZERZENIE NR29a Rozszerzenie zakresu terytorialnego 
ubezpieczenia OC o szkody powstałe 

poza terytorium RP z wyłączeniem 
Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, 
Australii 

................................zł 
brutto 

   

   

 

1.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania, dokonaliśmy inspekcji / wizji lokalnej w terenie,  a także zdobyliśmy konieczne informacje 

do oceny ryzyka i przygotowania oferty. 

2. OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia zakres ochrony ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany z uwzględnieniem 

postanowień niniejszej oferty i zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uznajemy się za 

związanych określonymi w nich warunkami oraz  zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 

do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się na 

wezwanie Zamawiającego do wystawienia Noty Pokrycia na warunkach określonych w SIWZ. 

 

3. OŚWIADCZAMY, że: 
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* 

RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA  OBLIGATORYJNA  

PRZEDAWNIENIA OBLIGATORYJNA  

PROLONGATY OBLIGATORYJNA  

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 OBLIGATORYJNA  

NOWEJ LOKALIZACJI OBLIGATORYJNA  

KONSUMPCJI       akceptujemy* nie akceptujemy* 

TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 

KATASTROFY BUDOWLANEJ OBLIGATORYJNA  

KLAUZULA SZKÓD WYRZĄDZONYM OSOBOM BLISKIM OSÓB OBJĘTYCH 
UBEZPIECZENIEM 

OBLIGATORYJNA  

* niewłaściwe skreślić 

4. WPROWADZAMY DODATKOWE KLAUZULE STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OKREŚLONE W  

ZAŁĄCZNIKU Nr 4 1 

5. OŚWIADCZAMY, że ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA  wg 

ZAŁ. nr 5: 

                                                 
1 W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę klauzul dodatkowych należy ich treść dołączyć do oferty i oznaczyć załącznik jako Załącznik Nr 4 
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5.1. ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA wg ZAŁ. nr 5 

 akceptujemy* nie akceptujemy* 
*niewłaściwe skreślić 

5.2. WPROWADZAMY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W ZAKRESIE 
ROZSZERZEŃ – treść ZAŁ. Nr 5 wg zakresu proponowanego przez WYKONAWCĘ  

 

6. OŚWIADCZAMY,  że: 

6.1. WYŁĄCZENIA STANDARDOWE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC PODANE W SIWZ:  

 akceptujemy  

7. OŚWIADCZAMY, że  
 PODANE W  SIWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA : 

FRANSZYZY  INTEGRALNE                                     akceptujemy  

FRANSZYZY  REDUKCYJNE                                    akceptujemy  

UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE akceptujemy  

8. OŚWIADCZAMY, że szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia należy zgłaszać: 

8. 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) 

8. 2) Telefonicznie* 

- pod numerem  

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

________________________________________ ________________________________  

 

Tel. ________________________________  Fax ________________________________  

 

E-mail________________________________ 

  

 

9 ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: 

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt5 

lub informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej   

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- Projekt Umowy Ubezpieczenia obejmujący: 
 projekt umowy generalnej wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale V Specyfikacji  

 projekt wypełnionej umowy ubezpieczenia/polisy na 12 miesięczny okres ochrony (bez numeru) 

wg zasad określonych w pkt. 8.3.1 

- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

* niepotrzebne skreślić 

__________________ dnia __.__.20__ r. 

                     _______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika 
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OFERTA – formularz B 

ZADANIE B 

                                                                

    GMINA KRAPKOWICE 

 

             Ul. 3-GO Maja 17  

47-303 Krapkowice 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

Świadczenie  ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i 

ubezpieczenia mienia  Gminy Krapkowice wraz z jednostkami organizacyjnymi 

 

w części na: 

 

ZADANIE B – Ubezpieczenie mienia 

 

1. oferujemy wykonanie zadania na n/w warunkach  za łączną cenę:   

 

Cena oferty za ubezpieczenie na 36 miesięcy wynosi  

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

 

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

Cena oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy  wynosi  
 

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

 
 słownie:…............................................................................................................................. 

w tym, 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie rozszerzonym o ubezpieczenie 

ryzyka  wandalizmu na 12 m-cy 
 

                                                    ...................................................................................zł (brutto) 

 
Wprowadzamy limit dla ryzyka powodzi w wysokości: …..................................……………………………………..zł 

na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji oraz szyb od stłuczenia na 12 m-cy 

 
...................................................................................zł (brutto) 

 
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń + rozszerzenia na 12 m-cy 

                                                                      
                                                    ...................................................................................zł (brutto) 

 

Wprowadzamy limit dla ryzyka powodzi w wysokości: …..................................……………………………………..zł 
na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
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Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich + rozszerzenia na 12 m-cy 

                                                                      
                                                    ...................................................................................zł (brutto) 

 
Wprowadzamy limit dla ryzyka powodzi w wysokości: …..................................……………………………………..zł 

na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 
 

 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się 

za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, dokonaliśmy inspekcji / 

wizji lokalnej w terenie,  a także zdobyliśmy konieczne informacje do oceny ryzyka i przygotowania 

oferty. 

 

3. OŚWIADCZAMY, że KLAUZULE DODATKOWE PODANE W SIWZ  (Karta Ryzyka - zał.Nr6 odpowiednio 

do rodzajów ubezpieczenia): 

 
Dla ubezpieczenia mienia od ognia 

STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 

DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA OBLIGATORYJNA  

OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI OBLIGATORYJNA  

DODATKOWEGO OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI OBLIGATORYJNA  

TECHNICZNEGO ZUŻYCIA (AMORTYZACJI) OBLIGATORYJNA  

REPREZENTANTÓW OBLIGATORYJNA  

SKŁADOWANIA  akceptujemy* nie akceptujemy* 

KLAUZULA PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY akceptujemy* nie akceptujemy* 

PROLONGATY OBLIGATORYJNA  

TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 

NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 

           AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO  MIENIA OBLIGATORYJNA  

AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI                   
(KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA ) 

OBLIGATORYJNA  

   

KONSUMPCJI  SUMY UBEZPIECZENIA      akceptujemy* nie akceptujemy* 

TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 

SKUTKÓW USZKODZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OBLIGATORYJNA  

   

DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH  akceptujemy* nie akceptujemy* 

PRZENIESIENIA MIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

KATASTROFY BUDOWLANEJ OBLIGATORYJNA  

AKTÓW TERRORYZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 

AKTÓW WANDALIZMU OBLIGATORYJNA  

UBEZPIECZENIE SZKÓD ESTETYCZNYCH (GRAFFITI) OBLIGATORYJNA  

   

KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA OBLIGATORYJNA  

RZECZOZNAWCÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW  akceptujemy* nie akceptujemy* 

KLAUZULA ROZMROZENIA ŚRODKÓW OBROTOWYCH  akceptujemy* nie akceptujemy* 

 
 Dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich / maszyn i urządzeń od uszkodzeń 

STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 

DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA OBLIGATORYJNA  

OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI OBLIGATORYJNA  

REPREZENTANTÓW OBLIGATORYJNA  
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SKŁADOWANIA  akceptujemy* nie akceptujemy* 

PROLONGATY OBLIGATORYJNA  

PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY  akceptujemy* nie akceptujemy* 

TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 

NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 

           AUTOMATYCZNEG O UBEZPIECZENIA NOWEGO  MIENIA OBLIGATORYJNA  

AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI ( KL. MIEJSCA 
UBEZPIECZENIA) 

OBLIGATORYJNA  

UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI  akceptujemy* nie akceptujemy* 

KONSUMPCJI  SUMY UBEZPIECZENIA      akceptujemy* nie akceptujemy* 

TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 

SKUTKÓW USZKODZENIA WYPOSAŻENIA  ELEKTRONICZNEGO M i U OBLIGATORYJNA  

ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWKRADZIEŻOWYCH 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

PRZENIESIENIA MIENIA  akceptujemy* nie akceptujemy* 

KATASTROFY BUDOWLANEJ OBLIGATORYJNA  

AKTÓW TERRORYZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 

AKTÓW WANDALIZMU OBLIGATORYJNA  

UBEZPIECZENIE STRAJKÓW, ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA OBLIGATORYJNA  

RZECZOZNAWCÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

UBEZPIECZENIA ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW  akceptujemy* nie akceptujemy* 

  Dla ubezpieczenia  sprzętu elektronicznego 

STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 

DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA OBLIGATORYJNA  

OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI OBLIGATORYJNA  

REPREZENTANTÓW OBLIGATORYJNA  

SKŁADOWANIA  akceptujemy* nie akceptujemy* 

PROLONGATY OBLIGATORYJNA  

PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY akceptujemy* nie akceptujemy* 

TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 

NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 

           AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA SPRZETU ELEKRTONICZNEGO OBLIGATORYJNA  

AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI                  
(KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA ) 

OBLIGATORYJNA  

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 OBLIGATORYJNA  

ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

DOKUMENTACJI SZKODY I TERMINU WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

                           WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWKRADZIEŻOWYCH 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

PRZENIESIENIA MIENIA OBLIGATORYJNA  

KATASTROFY BUDOWLANEJ OBLIGATORYJNA  

AKTÓW TERRORYZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 

AKTÓW WANDALIZMU OBLIGATORYJNA  

UBEZPIECZENIE STRAJKÓW, ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

UBEZPIECZENIE SZKÓD ESTETYCZNYCH (GRAFFITI) akceptujemy* nie akceptujemy* 

RZECZOZNAWCÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
 

Dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 

REPREZENTANTÓW OBLIGATORYJNA  

PROLONGATY OBLIGATORYJNA  

PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY       akceptujemy* nie akceptujemy* 

TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 

NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 

AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA OBLIGATORYJNA  

AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI                  OBLIGATORYJNA  
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(KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA ) 

UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI  akceptujemy* nie akceptujemy* 

KONSUMPCJI  SUMY UBEZPIECZENIA      akceptujemy* nie akceptujemy* 

TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 

SKUTKÓW AWARII WYPOSAŻENIA ELEKTRONICZNEGO OBLIGATORYJNA  

ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH akceptujemy* nie akceptujemy* 

PRZEKAZANIA MIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

RZECZOZNAWCÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

UBEZPIECZENIE KRADZIEŻY ZWYKŁEJ akceptujemy* nie akceptujemy* 

 

4. WPROWADZAMY DODATKOWE KLAUZULE STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OKREŚLONE W  

ZAŁĄCZNIKU Nr 4  

 

5. Oświadczamy, że: 

5.1 ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA  wg ZAŁ. nr 5 

odpowiednio do rodzajów ubezpieczenia: 

 
Dla mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  

ROZSZERZENIE Ubezpieczenie określonych w tabeli poniżej  
rozszerzeń do ubezpieczenia mienia od ognia i 

innych zdarzeń losowych 

  

  ODTWORZENIA DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO 
PROWADZENIA DZIAŁALN 

akceptujemy nie akceptujemy* 

    

    
*niepotrzebne skreślić 
 

Dla maszyn i urządzeń (  od awarii  i uszkodzeń/  
ROZSZERZENIE Ubezpieczenie określonych w tabeli poniżej  

rozszerzeń dla maszyn i urządzeń 
  

. 311 
 

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

1. pożaru, 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. Kradzieży z włamaniem 
3. Rabunku dokonanego lub usiłowanego 

OBLIGATORYJNE  

KLAUZULA 
KRADZIEŻY 

ELEMENTÓW 
WBUDOWANYCH 

 

W odniesieniu do maszyn i urządzeń 
zainstalowanych, zamontowanych  na 

budynku/budowli lub wbudowanych jako 
element budynku/budowli za kradzież z 

włamaniem rozumie się także zabór ww. mienia 
dokonany w wyniku jego odinstalowania lub 
wymontowania przy użyciu siły lub narzędzi. 

 

akceptujemy nie akceptujemy* 

. 313 Rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko 
wewnętrznego ognia, wewnętrznego wybuchu 

chemicznego 

akceptujemy nie akceptujemy* 

.322 
 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o 
uszkodzenie drutów i przewodów nieelektycznych 

ubezpieczonych maszyn i urządzeń  
 

OBLIGATORYJNE  

.800 Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko 
niezachowania parametrów prądu  

akceptujemy nie akceptujemy* 
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*niepotrzebne skreślić 

 
Dla sprzętu elektronicznego: 

ROZSZERZENIE Ubezpieczenie określonych  poniżej rozszerzeń 
sprzętu elektron. od ryzyk wszystkich 

                                                                      

  

100 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  od 
kradzieży z włamaniem i rabunku 

akceptujemy nie akceptujemy* 

101 
 

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

używanym przez Ubezpieczającego lub jego 
pracowników   poza miejscem ubezpieczenia 

OBLIGATORYJNE  

101/1A  Zakres ochrony  rozszerza się o szkody  w 
sprzęcie przenośnym  używanym przez 

Ubezpieczającego lub jego pracowników   
spowodowanych wypadkiem pojazdu 

Zakres ochrony  rozszerza się o szkody  w 

sprzęcie przenośnym  używanym przez 
Ubezpieczającego lub jego pracowników   

powstałe  wskutek kradzieży z włamaniem do  
pojazdu 

OBLIGATORYJNA  

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

OBLIGATORYJNE  

102 Rozszerzenie ochrony  ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego  na stałe zainstalowanego   w 

pojazdach samochodowych, maszynach 
budowlanych   

akceptujemy nie akceptujemy* 

103 Z zastrzeżeniem 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, użytkujących 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 
użytkowaniu w sprzęcie elektronicznym, będącym 

we wcześniejszej eksploatacji w miejscach 
objętych ubezpieczeniem 

OBLIGATORYJNE  

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 

może max wynosić 6 m-cy 

OBLIGATORYJNE  

503 Rozszerza się ochronę  ubezpieczeniową o szkody 
spowodowane kradzieżą zwykłą sprzętu 

przenośnego  do wysokości uzgodnionego limitu 
na jedno i wszystkie zdarzenia  10 000zł  

OBLIGATORYJNE  

*Niepotrzebne skreślić 
 

5.2. WPROWADZAMY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W ZAKRESIE 

ROZSZERZEŃ – treść ZAŁ. Nr 5 wg zakresu proponowanego przez WYKONAWCĘ  
 

6. OŚWIADCZAMY, że  
 PODANE W  SIWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA : 

FRANSZYZY  INTEGRALNE                                     akceptujemy nie akceptujemy* 

FRANSZYZY  REDUKCYJNE                                    akceptujemy nie akceptujemy* 

UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE akceptujemy nie akceptujemy* 
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7. OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres ochrony 

ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej 

oferty i zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uznajemy się za 

związanych określonymi w nich warunkami oraz  zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego do wystawienia Noty 

Pokrycia na warunkach określonych w SIWZ. 

 

8. OŚWIADCZAMY, że szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia 

należy zgłaszać: 

8.1. 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) 

 

8.2. Telefonicznie* 

- pod numerem 

……………………………………………………………………………………………… 

 

8.3. Jednostką właściwą do nadzoru w procesie likwidacji szkody jest: 

_____________________________________________________________________   

Tel. ____________________________  Fax ________________________________ 

E-mail________________________________ 

 

9. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: 

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 

ust.2 pkt5 lub informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej   

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



Nr sprawy PiRG.271.1.3.2015/ZL 

 38 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- Projekt Umowy Ubezpieczenia obejmujący: 
 projekt umowy generalnej wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale V Specyfikacji  

 projekt wypełnionej umowy ubezpieczenia/polisy na 12 miesięczny okres ochrony (bez 

numeru) wg zasad określonych w pkt. 8.3.1 

 

- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

* niepotrzebne skreślić 

 

__________________ dnia __.__.20__ r. 

                     _______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ IV 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KARTA RYZYKA 
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ROZDZIAŁ V 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


