
O G Ł O S Z E N I E 
BURMISTRZ KRAPKOWIC 

 
Na podstawie art. 39 oraz art. 15 pkt nr 2 i pkt. Nr 3 ustawy prawo zamówień publicznych  

t.j. z dnia 20-07-2017 r. Dz. U. z 2017 poz. 1579    

ogłasza  przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ochrony ubezpieczeniowej  

Krapkowice: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, nnw strażaków OSP oraz pojazdów Gminy 
Krapkowice  w okresie 3 lat od 2018 r. do 2021 r. dla pojazdów okres ubezpieczenia 2 lata 

Numer ogłoszenia: 628384-N-2017 
 
data zamieszczenia ogłoszenia: 06.12.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krapkowice , ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie,  
tel. 077 4466800, faks 077 4466888.  
Adres strony internetowej zamawiającego: www.krapkowice.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.  
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej 
w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia, pojazdów 
i ubezpieczenia NNW strażaków OSP. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.  
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu 
zamówienia zawarty jest Karcie Ryzyka. 
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia nnw strażaków OSP w okresie 3 lat od 2018 r. do 2021 r.  
oraz pojazdów Gminy Krapkowice w okresie 2 lat od 2018 r. do 2019 r.  
- Zamówienie obejmuje: 
ZADANIE A UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.   
ZADANIE B UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych w tym wandalizmu,  ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich, - 
Ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, szyb od 
stłuczenia, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich. 
ZADANIE C UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym: • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, ZK • Ubezpieczenie Auto Casco, ASS • Ubezpieczenie NNW 
kierowców i pasażerów.  
ZADANIE D  UBEZPIECZENIE STRAŻAKÓW OSP w tym: • Ubezpieczenie strażaków biorących udział 
w akcji • Ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
 
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie każdego z w/w zadań przedmiotu zamówienia 
wg dopuszczalnego podziału na części. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 



wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.) Realizacja 
zamówienia podlega prawu polskiemu w tym w szczególności: z ustawą z dnia 26 05  2017 r.  
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017, poz.1170) oraz ustawą z dnia 22 
maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2060).  
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 
66.51.50.00-3, 66516100-1, 66514110-0, 66512100-3 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.  
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Okres w miesiącach: 36.          36 miesięcy dla zad A+B; D    24 miesiące dla zad C  
II.3) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na 
jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust.  
6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 30% wartości zamówienia podstawowego.  
 

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM  
III.1) WADIUM  
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
III.2) ZALICZKI  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - Ubezpieczyciele posiadający uprawnienia 
do wykonywania działalności ubezpieczeniowej  – Ubezpieczyciele posiadający uprawnienia  
do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, na warunkach określonych  
w Ustawie z dnia 26-05-2017 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2017, 
poz.1170).  
III.3.2) Wiedza i doświadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie 
tego warunku uzna złożenie oświadczenia, zgodnie z pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji  
dla Wykonawców  
III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie 
tego warunku uzna złożenie oświadczenia zgodnie z pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji  
dla Wykonawców  
III.3.4) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie 
tego warunku uzna złożenie oświadczenia, zgodnie z pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji  
dla Wykonawców. 
III.3.5) Informacje dodatkowe:  



Wymagania w odniesieniu do Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów Zgodnie 
z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – (propozycja 
zobowiązania – załącznik nr4 Rozdziału 2 SIWZ) W celu oceny, czy Wykonawca polegający na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które 
określają w szczególności:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu 
zamówienia publicznego;  
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego;  
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu zrealizuje usługi, których wykazane zdolności dotyczą. Zamawiający oceni, czy 
udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp i w pkt.6.2 SIWZ . Wykonawca, 
który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie  
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. Wymagania w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 6.2. SIWZ, 
natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. 
SIWZ – KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE MUSI SPEŁNIAĆ 
WARUNEK OKREŚLONY W PKT 7.2.1. SIWZ. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 
uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
III.3.6) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie 
tego warunku uzna złożenie oświadczenia, zgodnie z pkt 7.2.1. niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców  
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY   
III.4.1) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.4.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  



III.4.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp   
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
III.4.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie 
III.4.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 
sporządzone zgodnie z treścią formularza zamieszczonego w załączniku nr 3 Rozdziału II SIWZ. 
Oświadczenie powinno być złożone w siedzibie Zamawiającego w oryginale i dostarczone  
w kopercie oznaczonej napisem „Oświadczenie – grupa kapitałowa”. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
III.4.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.4.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
a) Zezwolenie Ministra Finansów (jeżeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 
2004 r.) lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie 
ubezpieczeń objętych zamówieniem lub - potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru  
o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w przypadku rozpoczęcia 
działalności przed 28 sierpnia 1990 r. 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.  
III.4.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.4.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 
III.4.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ; 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. Pełnomocnictwo do podpisania 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 celu potwierdzenia spełniania przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IV SIWZ, Wykonawca 



przedłoży na wezwanie, o którym mowa w pkt 8.6.,Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające 
zastosowane odpowiednio do ubezpieczeń objętych zamówieniem. Wykonawca może wraz  
z ofertą złożyć OWU mające zastosowanie w ubezpieczeniach, dla których składa ofertę. 
III.4.8) INNE DOKUMENTY  
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)  
Formularz oferty wypełniony ściśle według załączonego wzoru i w sposób określony w pkt. 9 
niniejszej INSTRUKCJI.  
 

SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  
1 - Cena - 50  

2 - Klauzule dodatkowe - 50  

IV.3) ZMIANA UMOWY  
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak. Wskazuje się zakres, charakter zmian oraz 
warunki wprowadzenia zmian:  
 

Zadanie A+B  
w § 7 ust. 4 
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w razie zajścia następujących okoliczności:   
a) Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno-prawna działania stron 
umowy, przekształcenie lub połączenie po stronie Ubezpieczyciela, przekształcenie, zmiana 
lokalizacji, połączenie, likwidacja lub wyodrębnienie / utworzenie jednostek organizacyjnych 
Ubezpieczającego; 
b) Zachodzi potrzeba zabezpieczenia interesów Ubezpieczającego w celu uniknięcia ryzyka 
poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania orzeczenia 
zmieniającego sytuację prawną Ubezpieczającego;  
c) Zachodzą inne zmiany obowiązujących przepisów, powodujące konieczność dostosowania do 
niej warunków umowy ubezpieczenia, w tym zmiany przepisów podatkowych;  
d) Zachodzi potrzeba zmiany harmonogramu i terminów płatności;  
e) Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji oznaczenia lub sposobu identyfikacji przedmiotu 
ubezpieczenia w § 7 ust 5. 
 

Zmiany postanowień niniejszej umowy dopuszczalne są również w przypadku, gdy: 
a) Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek przejścia lub 
przeniesienia prawa własności ubezpieczonego mienia, wycofania lub likwidacji składników 
mienia,  
b) Zachodzi konieczność zwiększenia wielkości zamówienia w danym ryzyku w czasie 
obowiązywania umowy, w szczególności w przypadku 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; 
c) Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest także, gdy zachodzi konieczność dokonania 
zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia terminu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są usługi objęte niniejszą umową; 



d) Zachodzi Konieczność podwyższenia Sumy Gwarancyjnej w dobrowolnym ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej w przypadku jej istotnego zmniejszenia na skutek dokonanych wypłat 
odszkodowań. 
Ust. 6. W przypadku zmian określonych w ust.5, postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio.  
Ust 7. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Ubezpieczyciela w każdym przypadku gdy 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Ubezpieczającego. Za 
przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają w szczególności 
opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej, a także powstałe  
w związku z działaniami uczestników postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych, 
sądowych lub egzekucyjnych 
Ust 8. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia określonego w § 1 ust 2 umowy w następujących przypadkach: 1)  
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
przez Ubezpieczyciela 4) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 Ubezpieczyciel 
jest uprawniony złożyć Ubezpieczającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia Ubezpieczyciela po zmianie umowy, w szczególności Ubezpieczyciel 
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia  
a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 8 pkt. 1-3) na kalkulację wynagrodzenia. 
Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Ubezpieczyciel 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 8. 5) Zmiana umowy w 
zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 8 pkt 1), 2) i 3) obejmować będzie 
wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej i składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 6) Obowiązek wykazania wpływu 
zmian, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 1ust 3 umowy należy do Ubezpieczyciela pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy 
przez Ubezpieczającego. Zmiana wynagrodzenia o którym mowa w §1 ust.3 w przypadkach 
określonych w ust.5 pkt a) do pkt c) nie przekroczy 25% wartości wynagrodzenia w odniesieniu do 
zwiększenia oraz 25% wartości wynagrodzenia w odniesieniu do zmniejszenia. 
Ust 9. Zmiany o których mowa w ust.4 i ust.5 będą realizowane odpowiednio w formie aneksu do 
niniejszej umowy lub aneksu do dokumentu ubezpieczenia.  

 
Zadanie C 
§ 7 ust. 4 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w razie zajścia następujących 
okoliczności: 

a) Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno-prawna działania 
stron umowy, przekształcenie lub połączenie po stronie Ubezpieczyciela, 
przekształcenie, zmiana lokalizacji, połączenie, likwidacja lub wyodrębnienie 
/ utworzenie jednostek organizacyjnych Ubezpieczającego;  

b) Zachodzi potrzeba zabezpieczenia interesów Ubezpieczającego w celu uniknięcia ryzyka 



poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania 
orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Ubezpieczającego; 

c) Zachodzą inne zmiany obowiązujących przepisów, powodujące konieczność dostosowania 
do niej warunków umowy ubezpieczenia, w tym zmiany przepisów podatkowych;  

d) Zachodzi potrzeba zmiany harmonogramu i terminów płatności; 

e) Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji oznaczenia lub sposobu identyfikacji 
przedmiotu ubezpieczenia. 

§ 7 ust. 5 

Zmiany postanowień niniejszej umowy dopuszczalne są również w przypadku, gdy: 

a) Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek przejścia 
lub przeniesienia prawa własności ubezpieczonego mienia, wycofania lub likwidacji 
składników mienia, 

b) Zachodzi konieczność zwiększenia wielkości zamówienia w danym ryzyku w czasie 
obowiązywania umowy, w szczególności w przypadku 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; 

c) Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest także, gdy zachodzi konieczność dokonania 
zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia terminu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są usługi objęte niniejszą 
umową; 

§ 7 ust. 6 

W przypadku zmian określonych w ust.5, postanowienia §4 stosuje się odpowiednio. 

§ 7 ust. 7 

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Ubezpieczyciela w każdym przypadku gdy 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Ubezpieczającego. 

Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają w szczególności 
opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej, a także powstałe  
w związku z działaniami uczestników postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych, 
sądowych lub egzekucyjnych 

§ 7 ust 8 
Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 1 ust 4 umowy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne przez Ubezpieczyciela 

4) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8 Ubezpieczyciel jest uprawniony 

złożyć Ubezpieczającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności   



po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Ubezpieczyciela po zmianie 

umowy, w szczególności Ubezpieczyciel zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w ust. 8 pkt. 1-3) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Ubezpieczyciel obowiązkowo ponosi 

w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 8. 

5) Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 8 pkt 

1), 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 

odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

6) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 1ust3 umowy należy do Ubezpieczyciela 

pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Ubezpieczającego. 

Zmiana wynagrodzenia o którym mowa w §1 ust. 3 w przypadkach określonych w ust. 5 pkt a) do 
pkt c) nie przekroczy 25% wartości wynagrodzenia w odniesieniu do zwiększenia oraz 25% wartości 
wynagrodzenia w odniesieniu do zmniejszenia. 

§ 7 ust. 9 

Zmiany o których mowa w ust.4 i ust.5 będą realizowane odpowiednio w formie aneksu do 
niniejszej umowy lub aneksu do dokumentu ubezpieczenia. 

  

Zadanie D 
§ 7 ust. 4 

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w razie zajścia następujących okoliczności: 

a) Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno-prawna działania 
stron umowy, przekształcenie lub połączenie po stronie Ubezpieczyciela, 
przekształcenie, zmiana lokalizacji, połączenie, likwidacja lub wyodrębnienie 
/ utworzenie jednostek organizacyjnych Ubezpieczającego;  

b) Zachodzi potrzeba zabezpieczenia interesów Ubezpieczającego w celu uniknięcia ryzyka 
poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania 
orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Ubezpieczającego; 

c) Zachodzą inne zmiany obowiązujących przepisów, powodujące konieczność dostosowania 
do niej warunków umowy ubezpieczenia, w tym zmiany przepisów podatkowych;  

d) Zachodzi potrzeba zmiany harmonogramu i terminów płatności; 
e) Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji oznaczenia lub sposobu identyfikacji 

przedmiotu ubezpieczenia. 
§ 7 ust. 5 

Zmiany postanowień niniejszej umowy dopuszczalne są również w przypadku, gdy: 

a) Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia.  
b) Zachodzi konieczność zwiększenia wielkości zamówienia w danym ryzyku w czasie 

obowiązywania umowy, w szczególności w przypadku zmiany lub aktualizacji 
przedmiotu  



c) Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest także, gdy zachodzi konieczność 
dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużenia terminu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem są usługi 
objęte niniejszą umową; 

d) Zachodzi Konieczność podwyższenia Sumy Ubezpieczenia  w przypadku jej istotnego 
zmniejszenia na skutek dokonanych wypłat odszkodowań. 

§ 7 ust. 6 

W przypadku zmian określonych w ust.5, postanowienia §4 stosuje się odpowiednio. 
§ 7 ust. 7 

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Ubezpieczyciela w każdym przypadku gdy 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Ubezpieczającego. 

Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają w szczególności 
opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej, a także powstałe  
w związku z działaniami uczestników postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych, 
sądowych lub egzekucyjnych 
§ 7 ust. 8 
Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 1 ust 2 umowy w następujących przypadkach: 

1 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3 w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne przez Ubezpieczyciela, 

4 w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 8  Ubezpieczyciel jest 

uprawniony złożyć Ubezpieczającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 

płatności  po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Ubezpieczyciela po zmianie 

umowy, w szczególności Ubezpieczyciel zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w ust. 8 pkt. 1-3) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Ubezpieczyciel obowiązkowo ponosi 

w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 8, 

5 zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 8 pkt 

1), 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 

odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeszcze nie wykonano, 

6 obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 1ust 3 umowy należy do Ubezpieczyciela 

pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Ubezpieczającego. 



Zmiana wynagrodzenia o którym mowa w § 1 ust. 3 w przypadkach określonych w ust. 5 pkt a) do 
pkt c) nie przekroczy 25% wartości wynagrodzenia w odniesieniu do zwiększenia oraz 25% wartości 
wynagrodzenia w odniesieniu do zmniejszenia. 
 
§ 7 ust. 9 

Zmiany o których mowa w ust. 4 i ust. 5 będą realizowane odpowiednio w formie aneksu do 
niniejszej umowy lub aneksu do dokumentu ubezpieczenia. 

  
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.krapowice.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIASTA  
I GMINY KRAPKOWICE ul. 3-go Maja 17 47-303 Krapkowice.  
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13.12.2017 godzina 10:00, miejsce: URZĄD MIASTA I GMINY KRAPKOWICE ul. 3-go Maja 17 47-303 
Krapkowice.  
IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  
IV.4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 
lub części zamówienia: nie  
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie A.  
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej.  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.64.00-4.  

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.  

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  
1. Cena - 50  

2. Klauzule dodatkowe - 50  

 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie B.  
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: -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 -
Ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, szyb od 
stłuczenia -Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich.  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3.  

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.  

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  

1. Cena - 50  

2. Klauzule dodatkowe - 20  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie C.  
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Ubezpieczenie Autocasco  i ASS. 
Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66 51 6100-1;66 51 4110-0; 66 51 2100-3 



3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.  

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  
1. Cena - 50  
2. Klauzule dodatkowe - 20  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie D.  
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenia strażaków OSP: 
Ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcji. 

Ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.21.00-3.  

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.  

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  
1. Cena - 50  
2. Klauzule dodatkowe - 20  

 


