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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY

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

ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO

OST.271.3.1.2017

NUMER SPRAWY:

TRYB UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”.
W postępowaniu przewiduje się możliwość zastosowania procedury określonej
przepisem art. 24aa ustawy Pzp.
Zamówienie o wartości poniżej 209 000 EURO.

PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA:

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, ubezpieczenia mienia, pojazdów oraz NNW strażaków OSP Gminy
Krapkowice okresie 36 miesięcy od 2018r. do 2021r.
Dla pojazdów ubezpieczenie na 24 miesiące od 2018 do 2019r.
w podziale na następujące części:
Zmówienie podzielono na III części:
I część zadania A+B łącznie oraz II część zadanie C, jn.:
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

(CPV 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7)

CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA:
(WSPÓLNY

SŁOWNIK
ZAMÓWIEŃ):

OFERTA
CZĘŚCIOWA:

• Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich (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)
ZADANIE C - UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym:
• Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych (CPV 66 51 6100-1)
• Ubezpieczenie Auto Casco (CPV 66 51 4110-0)
• Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów (CPV 66 51 2100-3)
ZADANIE D - UBEZPIECZENIA STRAŻAKÓW OSP
• Ubezpieczenie NNW strażaków i drużyn młodzieżowych OSP
(CPV 66 51 2100-3)
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
na zadanie A+B łącznie , oddzielnie na Zadanie C oraz oddzielnie na Zadanie D

OFERTA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
WARIANTOWA:
AUKCJA
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
ELEKTRONICZNA:
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:
……….............………………………………
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)
Krapkowice , ….. grudnia 2017r
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KARTA INFORMACYJNA
Zamawiający:

adres do korespondencji:

GMINA KRAPKOWICE

URZĄD MIASTA I GMINY KRAPKOWICE
ul. 3 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
REGON
PKD

199-00-12-987
531413099

Termin rozpoczęcia i zakończenia ochrony
ubezpieczeniowej
(okres ubezpieczenia)
Termin realizacji zamówienia

Dla Zadania A,B,D-36 miesięcy od daty wskazanej w
zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty
jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie
wcześniej niż: Dla Zadania A+B od 01-03-2018
Dla Zadania D
od 01-04-2018
Dla zadania C -24 miesiące nie wcześniej niż od 01-01-2018

Osoby upoważnione do kontaktów z
Wykonawcami:
ze strony Zamawiającego

- w zakresie przedmiotu zamówienia

Termin i miejsce składania ofert

Agnieszka Kaczmarczyk tel,77 44 66 8 74

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
Oferty należy składać do dnia
Dla Zadania A,B , Zadania D oraz Dla Zadania C
15-12-2017r do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach
Ul. 3 Maja 17 pok.28 sekretariat II piętro. Liczy się data i godzina
złożenia oferty

Termin i miejsce otwarcia ofert

Termin związania ofertą
Wadium
Warunki płatności składki

Oferty częściowe

Oferty wariantowe

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 15 -12-2017r o
godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i
Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17. Sala posiedzeń II
piętro pok.25. Liczy się data i godzina złożenia oferty
Dla każdego zadania 30 dni
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Składka za każdy kolejny okres ubezpieczenia będzie płatna
jednorazowo. Termin płatności składki dla
Zadania C do 31-01-2018r
Termin płatności składki dla Zadań A+B do 01-04-2018r
Termin płatności składki dla Zadania D do 01-05-2018r
Reguła ta będzie obowiązywać w stosunku do wszystkich
wystawianych polis w okresie 3 lat.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych na
Zadanie A i Zad B. Należy złożyć łączną ofertę na zadania A+B
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Łącznie na Zadanie A+B; na Zadanie C i na Zadanie D
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Rozdział I:

Rozdział II:

Instrukcja dla Wykonawców.

Oświadczenia Wykonawcy:

Załącznik nr 1:
Formularz oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy
Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (KAŻDY
WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ);
Załącznik nr 2:
Formularz oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 ustawy
Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA
WRAZ Z OFERTĄ)
Załącznik nr 3:
Formularz oświadczenia Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do
grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt23 ustawy Pzp; (SKŁADA KAŻDY
WYKONAWCA – bez wezwania – W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA
STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI O KTÓREJ MOWA w art. 86 ust.5 ustawy
Pzp)
Załącznik nr4:

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (propozycja) – SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA, KTÓRY
PRZY
WYKAZYWANIU
SPEŁNIENIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU BĘDZIE POLEGAŁ NA ZASOBACH INNEGO PODMIOTU

Rozdział III:
Formularz Oferty
oraz formularze ofertowe oddzielnie dla każdej części:
•
•
•
•

formularz
formularz
formularz
formularz

A – ZADANIE A
B – ZADANIE B
C – ZADANIE C
D - ZADANIE D

Rozdział IV:
Opis przedmiotu zamówienia – Karta Ryzyka

Rozdział V:

Istotne dla stron postanowienia umowy:
•

projekt Umowy Generalnej Zadanie A+B;

•

projekt Umowy Generalnej Zadanie C.

•

projekt Umowy Generalnej Zadanie D.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.
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ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
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1. Zamawiający
Gmina Krapkowice
ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice
tel.: 77 44 66 800 fax: 77 44 66 888
REGON: 531 413 099
e-mail: a.kaczmarczyk@krapkowice.pl
adres strony internetowej: 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: OST.271.3.1.2017
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
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
W postępowaniu przewiduje
art. 24aa ustawy Pzp.

się

możliwość

zastosowania

procedury

określonej

przepisem

4. Przedmiot zamówienia.
4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia mienia,
strażaków OSP w okresie 3 lat od 2018r. do 2021r. oraz
Pojazdów w okresie 2 lat od 2018r. do 2019r
4.2. Zamówienie obejmuje:
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 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)
ZADANIE C
UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym:
• Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (CPV 66 51 6100-1)
• Ubezpieczenie Auto Casco ASS (CPV 66 51 4110-0)
• Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów (CPV 66 51 2100-3)
ZADANIE D
UBEZPIECZENIE STRAŻAKÓW OSP w tym:
• Ubezpieczenie NNW Drużyn Młodzieżowych OSP (CPV 66 51 2100-3)
• Ubezpieczenie NNW strażaków OSP (CPV 66 51 2100-3)
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Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie każdego z w/w zadań przedmiotu zamówienia
wg dopuszczalnego podziału na części.
4.3. Części zamówienia:
4.3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, następująco:
4.3.1.1.

Oferta częściowa łącznie na Zadanie A + Zadanie B

4.3.1.2.

Oferta częściowa na Zadanie C

4.3.1.3.

Oferta częściowa na Zadanie D

4.4. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach IV-V niniejszej
SIWZ.
4.5. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie Ogólne Warunki
Ubezpieczenia.
4.6. CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Zadanie A: 66 51 64 00-4
Zadanie B: 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7; 66 51 50 00-3.
Zadanie C: CPV 66 51 6100-1, CPV 66 51 4110-0, CPV 66 51 2100-3
Zadanie D CPV 66 51 2100-3
4.7. PODWYKONAWSTWO:
4.7.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4.7.2. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza
powierzyć podwykonawcom, oraz podać nazwy tych podwykonawców (o ile są znani na etapie
składania ofert).
4.7.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4.8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 30 % wartości zamówienia podstawowego.
4.9. 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.)
4.10.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu w tym w szczególności: z ustawą z dnia 11
września 2015r. 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).
5. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia wynosi:
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Dla zadania A+B 36 miesięcy, zakładany początek okresu ubezpieczenia: nie wcześniej niż
01.03.2018r.
Dla zadania D

36 miesięcy, zakładany początek okresu ubezpieczenia: nie wcześniej niż
01.04.2018r.

Dla zadania C

24 miesiące, zakładany początek okresu ubezpieczenia: nie wcześniej niż 01.01.2018r.

6. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania wskutek zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
6.2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców także na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp:
6.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z
późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).
6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
6.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
udzielenie zamówienia.

o

7. Warunki udziału w postępowaniu
7.1. Warunki ogólne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
7.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – Ubezpieczyciele
posiadający uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na
terenie RP, na warunkach określonych w Ustawie z dnia 11 września 2015r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2017, poz.1170) z późni.
zm.).
7.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym
zakresie;
7.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym
zakresie.
7.3. Wymagania w odniesieniu do Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów
7.3.1. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
7
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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.
7.3.2. 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)
7.3.3. 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.
7.3.4. 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 .
7.3.5. 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.
7.4. Wymagania w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
7.4.1. 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.
7.4.2. 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.
7.5. 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.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego ofertę oceniono
najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:
8.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załącznikach nr 1 i nr 2 Rozdziału II do SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o
których mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 13 – 23 oraz pkt.6.2 SIWZ.
8.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o którym mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ.
8.4. 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.
8.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.4
SIWZ składa każdy z Wykonawców.
8.6. Przed udzieleniem zamówienia publicznego Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego ofertę
oceniono najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
8.6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 7.2.1 SIWZ:
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.
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8.6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Wykonawca przedłoży, o ile dokumenty te nie będą dostępne z bezpłatnych baz danych:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
a)
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;
8.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.:
1)
8.6.2 lit a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzając odpowiednio, że:
a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.7. ppkt 1 lit. a niniejszej SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt 8.7. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Postanowienia pkt 8.8 stosuje się odpowiednio.
8.10.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8.11. Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę wykluczeniu podlega cała grupa, jeśli w
stosunku do jednego z nich stwierdzono wystąpienie przesłanek wykluczających, a wykonawca ten
nie przedstawił dowodów, o których mowa wyżej.
Jeśli przesłanki wykluczające dotyczą innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega,
Wykonawca przedłoży stosowne środki dowodowe w odniesieniu do tych podmiotów. Jeśli w
trakcie postępowania wyjaśniającego okaże się, że podmiot udostępniający zasoby podlega
wykluczeniu, Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić ten podmiot innym podmiotem nie
podlegającym wykluczeniu, albo będzie zobowiązany udowodnić samodzielne spełnianie
warunków udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia za ich niespełnienie lub samodzielnie
wykonać zamówienie.
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8.12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt.
8.11 SIWZ.
8.13. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, każdy z nich obowiązany jest, na
wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.6.
8.14. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia przez wykonawców składających wspólną ofertę będzie oceniane w
następujący sposób:
a)
brak podstaw do wykluczenia z postępowania: jeśli jeden z wykonawców został wykluczony,
wykluczeni będą wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę,
b)
każdy z wykonawców wspólnie składających ofertę winien spełniać warunek posiadania
uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
8.15. Wykonawca może wskazać Zamawiającemu dokumenty, które złożył w poprzednich
postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych przez tego Zamawiającego, o ile są
jeszcze aktualne.
8.16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8.17. 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 zastosowanie odpowiednio do ubezpieczeń
objętych zamówieniem. Wykonawca może wraz z ofertą złożyć OWU mające zastosowanie w
ubezpieczeniach, dla których składa ofertę.
9. Opis sposobu przygotowania ofert.
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (na wybraną część – zgodnie z podziałem określonym
w pkt.4.3 SIWZ).
9.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
9.3. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” oraz Formularze oferty na poszczególne Zadania
zamieszczone w Rozdziale III SIWZ.
9.4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
9.4.1. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ;
9.4.2. 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.
9.4.3. 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.
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9.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9.6. 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.
9.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Każdy dokument składający się na
ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na
język polski.
9.8. 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.
9.9. Oferta winna być złożona w oryginale. Pełnomocnictwa dołączone do oferty określone w pkt. 9.4.2
i/lub 9.4.3 powinny być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej przez notariusza.
9.10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w pkt 9.11. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
9.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących
tajemnicę
przedsiębiorstwa,
w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), które
Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym
opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania
stron oferty.
9.12. 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:
Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17
oraz opisane:
„Oferta na – Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz Strażaków OSP Gminy Krapkowice wraz z jednostkami
organizacyjnymi w okresie 3 lat od 2018r. do 2021r.”
i Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów Gminy Krapkowice wraz z
jednostkami organizacyjnymi w okresie 2 lat od 2018r. do 2019r.”
Nie otwierać przed dniem :
Dla Zadania C 15.12.2017 r., przed godz. 10:15.
Dla Zadania A+B oraz Zadania D 15.12.2017 r., przed godz. 10:15.
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9.13. Wymagania określone w pkt 9.10. – 9.12. 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.
9.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania
ofert. Oświadczenia powinny być opakowane i opisane
(w przypadku wycofania oferty
bez określenia: „Nie otwierać przed dniem podanym powyżej w pkt 9.12 ) tak jak oferta, a
opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo
„WYCOFANIE”.
10. Miejsce i termin składania ofert.
10.1. Oferty winny być złożone w terminie 15.12.2017 r., do godziny 10:00
w siedzibie Zamawiającego- w sekretariacie . Oferta otrzymana przez Zamawiającego po
terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
11. Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień.
11.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe ( Dz.U. 2017 poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2017 poz. 1219) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy,
ustanowionej poniżej.
11.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11.3.

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
i zawarciem umowy Panią Agnieszkę Kaczmarczyk
e-mail: a.kaczmarczyk@krapkowice.pl
w terminach od poniedziałku do piątku
w godz. pracy Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
w zakresie przedmiotu zamówienia Broker :
marschall Kancelarie Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o.
45-062 OPOLE Kościuszki 23/7
kontakt Zbigniew Marschall
Tel. 601 550 622 , Fax 77 442 72 11,
e-mail: biuro@marschall.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) w terminach i na zasadach-zgodnie z art. 38 ustawy Pzp, kierując do
Zamawiającego wniosek zgodnie z zapisami pkt. 11.1 SIWZ. Zamawiający prosi, aby pytania w
wersji elektronicznej przekazywane były w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania
wyjaśnień.
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11.4.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

11.5.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.4, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11.6.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 11.4.

11.7.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

11.8.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub
zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.

11.9.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający
udostępni na stronie internetowej.

11.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
zamieści informację na stronie internetowej.
11.11. Jeżeli
zmiana
treści
SIWZ,
będzie
prowadziła
do
zmiany
treści
ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany
w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert,
zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.
11.12. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
12. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń.
12.1.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

12.2.

W postępowaniu oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 składa się w formie pisemnej.

12.3.

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez
Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

12.4.

Zobowiązanie, o którym mowa w pkt.7.3.2 należy złożyć w oryginale.

12.5.

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w
pkt 12.3 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno
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być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
12.6.

Za oryginał, o którym mowa powyżej w pkt 12.3 do 12.5, uważa się oświadczenie lub dokument
złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.

12.7.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

12.8.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.
13.1.

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

13.2.

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 13.1., o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.

13.3.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

14. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert oraz otwarcie ofert.
14.1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-12-2017r o godz 10 15. W trakcie publicznego otwarcia ofert
Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ustawy Pzp.

14.2.

Otwarcie ofert jest jawne.

14.3.

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

14.4.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta
jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, ew. okresu gwarancji i warunków płatności.

15. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
15.1.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej
Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

oferty

dla

Zadania

a.

cena oferty

50 %

b.

klauzule dodatkowe

50 %

A+B

Ad. a). Ocena punktowa za cenę oferty .
Maksymalną ilość punktów (200 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową.
Ilość punktów za Cenę oferty (łącznie cena za Zadanie A + cena za Zadanie B) będzie obliczana wg
następującego wzoru:

C=

C min
Co

x 200 pkt
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gdzie: C min
Co

– cena brutto oferty najtańszej
– cena brutto oferty ocenianej

Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.
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 i postanowienia fakultatywne określone w
Rozdziale IV do niniejszej specyfikacji (ocena będzie dokonywana łącznie dla Zadania A i Zadania B).
W przypadku braku akceptacji klauzul lub postanowień fakultatywnych, Zamawiający odejmie
Wykonawcy za każdą skreśloną klauzulę lub postanowienie fakultatywne 3 pkt, z wyjątkiem n/w gdzie:
- za skreślenie z katalogu ryzyk fakultatywnych określonych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - pkt 4,5; Zamawiający odejmie Wykonawcy 19 pkt za
skreślone ryzyko
a za pkt 4,6 -22pkt
Po potrąceniach uzyskamy Sumę punktów za klauzule wg wzoru:
Ilość punktów za klauzule przyznane 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 po potrąceniach 0pkt, ilość punktów
za klauzule przyznane 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
Ogólna ilość punktów 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 50%)
Maksymalnie Wykonawca za ofertę może uzyskać 200 punktów
15.2.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej
Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

oferty

dla

Zadania

a.

cena oferty

50 %

b.

klauzule dodatkowe

50 %

C

Ad. a). Ocena punktowa za cenę oferty .
Maksymalną ilość punktów (200 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową. Punkty będą przyznawane
wg następującego wzoru
C=

gdzie:

C

min

C

o

x 200 pkt

C

min

– cena brutto oferty najtańszej

C

o

– cena brutto oferty ocenianej

Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.
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 fakultatywne określone w Rozdziale IV – Karta
Ryzyka do niniejszej specyfikacji (Zadanie C).
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W przypadku braku akceptacji klauzul fakultatywnych, Zamawiający odejmie Wykonawcy za każdą skreśloną
klauzulę 10 pkt, z wyjątkiem n/w gdzie:
- za skreśloną KLAUZULĘ ZAKRESU UBEZPIECZENIA ALL RISKS – Zamawiający odejmie 20 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 po potrąceniach 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
Ogólna ilość punktów 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 50%)
Maksymalnie Wykonawca za ofertę może uzyskać 200 punktów

15.3.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej
Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

oferty

dla

Zadania

a.

cena oferty

50 %

b.

klauzule dodatkowe

50 %

D

Ad. a). Ocena punktowa za cenę oferty .
Maksymalną ilość punktów (200 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową. Punkty będą przyznawane
wg następującego wzoru
C=

gdzie:

C

min

C

o

x 200 pkt

C

min

– cena brutto oferty najtańszej

C

o

– cena brutto oferty ocenianej

Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.
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 fakultatywne określone w Rozdziale IV – Karta
Ryzyka do niniejszej specyfikacji (Zadanie D).
W przypadku braku akceptacji klauzul fakultatywnych, Zamawiający odejmie Wykonawcy za każdą skreśloną
klauzulę 100 pkt.
Suma punktów oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach) x 200 punktów.
W przypadku, jeżeli wszystkie oferty podlegające badaniu uzyskają po potrąceniach 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
Ogólna ilość punktów zostanie przeliczona wg wzoru:
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Liczba otrzymanych punktów = (liczba punktów za cenę oferty (max 200 pkt.) x 50%) + (l.p. za klauzule
dodatkowe (max 200 pkt.) x 50%)
Maksymalnie Wykonawca za ofertę może uzyskać 200 punktów

15.4. Ocena końcowa
15.4.1. Oferta najkorzystniejsza na Zadanie A+B to ta oferta, która za zadanie A i B otrzyma
łącznie największą ilość punktów na podstawie wyliczeń wg kryteriów określonych
odpowiednio w pkt. 15.1
15.4.2. Oferta najkorzystniejsza na Zadanie C to ta oferta, która za zadanie C otrzyma łącznie
największą ilość punktów uzyskanych na podstawie wyliczeń wg kryteriów określonych
odpowiednio w pkt 15.2.
15.4.3. Oferta najkorzystniejsza na Zadanie D to ta oferta, która za zadanie D otrzyma łącznie
największą ilość punktów uzyskanych na podstawie wyliczeń wg kryteriów określonych
odpowiednio w pkt 15.3.

15.5. Ocena końcowa
15.5.1. Oferta najkorzystniejsza na Zadanie A+B to ta oferta, która za zadanie A i B otrzyma
łącznie największą ilość punktów na podstawie wyliczeń wg kryteriów określonych
odpowiednio w pkt. 15.1
15.5.2. Oferta najkorzystniejsza na Zadanie C to ta oferta, która za zadanie C otrzyma łącznie
największą ilość punktów uzyskanych na podstawie wyliczeń wg kryteriów określonych
odpowiednio w pkt 15.2.
15.5.3. Oferta najkorzystniejsza na Zadanie D to ta oferta, która za zadanie D otrzyma
łącznie największą ilość punktów uzyskanych na podstawie wyliczeń wg kryteriów
określonych odpowiednio w pkt 15.3.

15.6. Wszystkie obliczenia punktowe będą wyliczane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
15.7. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
15.8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
16. 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.
17. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.
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17.1.

Zamawiający
udzieli
za najkorzystniejszą.

zamówienia

Wykonawcy,

którego

17.2.

Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

oferta

zostanie

uznana

17.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
17.2.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
17.2.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
17.2.4. unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.2.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa
w pkt. 17.2.2 SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione
przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
17.2.6. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 17.2.1 i 17.2.4, na stronie
internetowej.
17.3.

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.

17.4.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17.5.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie
Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania
dokumentów związanych z płatnościami.

18. Wymagania dotyczące wadium.
18.1.

Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.

19. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
19.1.

Cena oferty zostanie wyliczona
w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

przez

Wykonawcę

w

oparciu

19.2.

Wszystkie ceny, w tym jednostkowe powinny być zaokrąglone do pełnych złotych wg reguły, że
końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej
groszy podwyższa się do pełnych złotych.

19.3.

W Formularzu Oferty Wykonawca wyliczy cenę oferty brutto. Wykonawca w ofercie poda cenę za
całość ubezpieczenia na okres ubezpieczenia podany w Specyfikacji oraz ponadto:

o

wartości

określone
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19.3.1.

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

19.3.2.

dla Zadania C Wykonawca poda składkę bez uwzględniania w obliczeniu ceny wyrównania
okresów ubezpieczenia;

19.3.3.

dodatkowo dla Zadania C Wykonawca poda składki / stawki za ubezpieczenie rodzajów
pojazdów / grup pojazdów oraz tabelę wyliczenia składki

19.4.

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

19.5.

Cena oferty powinna być wyrażona w PLN.

19.6.

Cena oferty stanowi wartość umowy i nie będzie podlegać zmianie z zastrzeżeniem przypadków
określonych w Rozdziale V – Istotne dla stron postanowienia umowy - projekt Umowy Generalnej
Zadanie A+B i projekt Umowy Generalnej na Zadanie C oraz projekt Umowy Generalnej
na
Zadanie D .

19.7.

Ceny/stawki jednostkowe, określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania
umowy i nie będą podlegały zmianom w okresie realizacji, z zastrzeżeniem przypadków
określonych w Rozdziale V – Istotne dla stron postanowienia umowy - projekt Umowy Generalnej
Zadanie A+B i projekt Umowy Generalnej na Zadanie C oraz projekt Umowy Generalnej na
Zadanie D .

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Nie jest wymagane.
21. Postanowienia dodatkowe.
21.1.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji
o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu:
a)
Umowę regulującą zasady 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.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
22.1.

22.2.

22.3.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. określenia warunków udziału w postępowaniu
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego;
d. opisu przedmiotu zamówienia;
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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22.4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub
w
postaci elektronicznej , podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.5.

Terminy wniesienia odwołania:
22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
22.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
22.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW
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.
22.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

22.6.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI
ustawy Pzp.

22.7.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej,
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

stronom

oraz

uczestnikom

postępowania

22.8.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
23.0 Zakres dopuszczalnych zmian określono w treści umowy generalnej
stanowiącej Rozdział V SIWZ załącznik 10
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ROZDZIAŁ II

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do Rozdziału II

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu

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,
ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków OSP Gminy Krapkowice w okresie
Dla zadań A,B,D 36 miesięcy od 2018r. do 2021r.
Dla zadania C

24 miesiące od 2018r. do 2019r.

oświadczamy, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy
Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, ustawy
Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do Rozdziału II

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………

(podpis wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do Rozdziału II

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu

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,
ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków OSP Gminy Krapkowice w okresie
Dla zadań A,B,D 36 miesięcy od 2018r. do 2021r.
Dla zadania C

24 miesiące od 2018r. do 2019r.

oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu
w pkt 7.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

określone

przez

Zamawiającego

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w pkt 7.2. SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Rozdziału II

..………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3
do Rozdziału II

OŚWIADCZENIE

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

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,
ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków OSP Gminy Krapkowice w okresie
Dla zadań A,B,D 36 miesięcy od 2018r. do 2021r.
Dla zadania C

24 miesiące od 2018r. do 2019r.

oświadczam, że:
•

nie należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
*)

•

należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Pzp , w skład której wchodzą następujące podmioty *) :
Lp.

Nazwa

ustawy Pzp

ustawy

Adres

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………

(podpis Wykonawcy)
* niewłaściwe skreślić
UWAGA:
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” Zamawiającemu w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z
członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
do Rozdziału II

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia

UWAGA:
=> Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA, KTÓRY PRZY WYKAZYWANIU SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU BĘDZIE POLEGAŁ NA ZASOBACH INNEGO PODMIOTU

=> Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
• zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp
• dokumenty określające:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty
budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą
MY NIŻEJ PODPISANI
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków OSP Gminy Krapkowice w okresie
Dla zadań A,B,D 36 miesięcy od 2018r. do 2021r.
Dla zadania C

24 miesiące od 2018r. do 2019r.

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)
do dyspozycji Wykonawcy:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)
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przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:

– Zadanie ……..
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków OSP Gminy Krapkowice w okresie
Dla zadań A,B,D 36 miesięcy od 2018r. do 2021r.
Dla zadania C

24 miesiące od 2018r. do 2019r.
.

Oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie ( należy podać informacje umożliwiające
ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby) : _______________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ _____ roku

______________________________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
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ROZDZIAŁ III
Formularz Oferty.
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OFERTA

Pieczęć Wykonawcy / Wykonawców

Do:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków OSP Gminy Krapkowice w okresie
Dla zadań A,B,D 36 miesięcy od 2018r. do 2021r.
Dla zadania C

24 miesiące od 2018r. do 2019r.

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 OST.271.3.1.2017
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…………….…………….……………………….……………………………………………………………………………
ZADANIE C - Ubezpieczenia pojazdów na 24 m-ce

….……..………..zł

słownie…………….…………….……………………….……………………………………………………………………………
ZADANIE D - Ubezpieczenia strażaków OSP na 36 m-cy

….……..………..zł

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

* W przypadku składania oferty częściowej niepotrzebne skreślić

4. OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres ochrony
ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej oferty oraz
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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 początku okresu ubezpieczenia nie wcześniej
niż:
Dla Zadania C od 01-01-2018r, Dla zadania A+B od 01-03-2018r, Dla Zadania D od 01-04-2018
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 usług)
b) _________________________________________________________________________
(zakres powierzonych usług)
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. Informujemy, że:
a) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego*,
b) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów lub usług ........................................, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek
podatkowy u zamawiającego to .............................. PLN netto*.
12. Akceptujemy projekt umowy określony w Rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem
/średnim przedsiębiorstwem*1).

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

fax ________________________________ , e-mail _________________________________

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

__________________ dnia __.__.20__ r.

_______________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

1)

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które
zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów
EURO. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwem ani małym
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.
* – niepotrzebne skreślić.
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OFERTA – formularz A
ZADANIE A

(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)

GMINA KRAPKOWICE
Ul. 3-GO Maja 17
47-303 Krapkowice
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków OSP Gminy Krapkowice w okresie
Dla zadań A,B,D 36 miesięcy od 2018r. do 2021r.
Dla zadania C

24 miesiące od 2018r. do 2019r.

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
000 000,-zł na jedno zdarzenie:

1

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 z tytułu prowadzonej działalności,
posiadanego mienia i 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
2.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, a
także zdobyliśmy konieczne informacje do oceny ryzyka i przygotowania oferty.

3.

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, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uznajemy się za związanych
określonymi w nich warunkami oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
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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.
4.

OŚWIADCZAMY, że:
4.1.

KLAUZULE DODATKOWE PODANE W SIWZ (obligatoryjne) – akceptujemy

4.2.

KLAUZULE DODATKOWE FAKULTATYWNE (Karta Ryzyka - zał.Nr6
KLAUZULA LIKWIDACJI SZKODY
akceptujemy*
DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA
akceptujemy*
TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
akceptujemy*

do OC):
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

POKRYCIA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA TYMCZASOWEGO

nie akceptujemy*

akceptujemy*

* niewłaściwe skreślić
5.

OŚWIADCZAMY, że:
5.1.
ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA wg
ZAŁ. nr 5 do OC (obligatoryjne) – akceptujemy
5.2.
ROZSZERZENIE FAKULTATYWNE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W
KARCIE RYZYKA wg ZAŁ. nr 5 do OC:
ROZSZERZENIE NR14

ROZSZERZENIE
NR14a

ROZSZERZENIE
NR14b

ROZSZERZENIE NR15

ROZSZERZENIE NR20

Włączenie szkód wynikających z
działania środków wybuchowych,
młotów pneumatycznych lub
kafarów, szkody spowodowane
wibracjami
Włączenie szkód polegających na
częściowym lub całkowitym
zawaleniu się obiektu
budowlanego lub innym
naruszeniu konstrukcji obiektu
budowlanego, w tym także
naruszeniu stateczności podpór,
spowodowanych przez
Ubezpieczonego w trakcie
prowadzonych przez niego prac
budowlanych / ziemnych, również
będących następstwem osunięcia
się ziemi lub osiadania gruntu.
Włączenie szkód osobowych i
pozostałych szkód rzeczowych,
niewymienionych w Rozszerzeniu
nr14a, będących następstwem
osunięcia się ziemi lub osiadania
gruntu spowodowanych przez
Ubezpieczonego w trakcie
prowadzonych przez niego prac
budowlanych / ziemnych.
Szkody wyrządzone w środkach
transportu podczas prac
załadunkowych.
Szkody wyrządzone przez pojazdy
nie podlegające obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych, w tym
wózki widłowe

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*
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Rozszerzenie zakresu
terytorialnego ubezpieczenia OC o
szkody powstałe poza terytorium
RP z wyłączeniem Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej,
Kanady, Nowej Zelandii, Australii
Włączenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu szkód w
dokumentach powierzonych
Ubezpieczonemu

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

6. OŚWIADCZAMY, że:
6.1.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia OC określone w załącznikach nr1 ;nr 1_1; nr 1_2; ;nr1_4;
nr1_5;nr 1_6 do wniosku OC:
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
− Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
− …………………………………………………………………………………………….
* niepotrzebne skreślić
__________________ dnia __.__.20__ r.

_______________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)
36

Gmina Krapkowice

OST.271.3.1.2017

OFERTA – formularz B
ZADANIE B

(pieczęć
Wykonawcy/Wykonawców)

GMINA KRAPKOWICE
Ul. 3-GO Maja 17
47-303 Krapkowice
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków OSP Gminy Krapkowice w okresie
Dla zadań A,B,D 36 miesięcy od 2018r. do 2021r.
Dla zadania C

24 miesiące od 2018r. do 2019r.

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)
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich na 12 m-cy
...................................................................................zł (brutto)

Ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji oraz szyb od
stłuczenia i zarysowania na 12 m-cy
...................................................................................zł (brutto)
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich na 12 m-cy
...................................................................................zł (brutto)
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2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, a także
zdobyliśmy konieczne informacje do oceny ryzyka i przygotowania oferty.
3. OŚWIADCZAMY, że:
3.1.

KLAUZULE DODATKOWE PODANE W SIWZ jako obligatoryjne

(Karta Ryzyka - zał.Nr6

odpowiednio do rodzajów ubezpieczenia) - akceptujemy.
3.2.

KLAUZULE DODATKOWE FAKULTATYWNE PODANE W SIWZ (Karta Ryzyka - zał.Nr6
odpowiednio do rodzajów ubezpieczenia):

3.2.1. Dla ubezpieczenia mienia od ognia I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA
akceptujemy*
NIENAZWANYCH LOKALIZACJ
KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
KLAUZULA SKUTKÓW USZKODZENIA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO
KLAUZULA DOKUMENTACJI SZKODY i WYPŁATY
ODSZKODOWANIA
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
KLAUZULA UBEZPIECZENIA ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW
KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU
MIĘDZY UBEZPIECZONYMI LOKALIZACJAMI
KLAUZULA LIKWIDACJI MAŁYCH SZKÓD

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

3.2.2. Dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich
KLAUZULA DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA
KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
KLAUZULA SKUTKÓW USZKODZENIA WYPOSAŻENIA
ELEKTRONICZNEGO MiU
KLAUZULA DOKUMENTACJI SZKODY i WYPŁATY
ODSZKODOWANIA
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH i
PRZECIWKRADZIEZOWYCH
KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA
KLAUZULA UBEZPIECZENIA STRAJKÓW, ZAMIESZEK I
ROZRUCHÓW

3.2.3. Dla ubezpieczenia kradzieży z włamaniem i rabunku dewastacji i ubezpieczenia szyb:
KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
akceptujemy*
nie akceptujemy*
KLAUZULA DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY
akceptujemy*
nie akceptujemy*
ODSZKODOWANIA
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH
akceptujemy*
nie akceptujemy*
KALUZULA UBEZPIECZENIA ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW
akceptujemy*
nie akceptujemy*
3.2.4. Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich:
KLAUZULA DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA
akceptujemy*

nie akceptujemy*
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KLAUZULA PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY
KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA
NIENAZWANYCH LOKALIZACJI
KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
KLAUZULA SKUTKÓW USZKODZENIA SPRZETU
ELEKTRONICZNEGO
KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA
KLAUZULA DOKUMENTACJI SZKODY I TERMINU WYPŁATY
ODSZKODOWANIA
KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I
PRZECIWKRADZIEZOWYCH
KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU
KLAUZULA UBEZPIECZENIA STRAJKÓW ZAMIESZEK I
ROZRUCHÓW
KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW
KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD ESTETYCZNYCH (GRAFFITI)
4.
4.1.

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

Oświadczamy, że:
Ryzyka obligatoryjne podane w Rozdziale IV – Karta Ryzyka - Szczególne Warunki
Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (zał. nr1):
akceptujemy

4.2.

Ryzyka fakultatywne podane w Rozdziale IV – Karta Ryzyka - Szczególne Warunki
Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych(zał. nr1), w pkt4:

Akceptujemy*

Nie akceptujemy*

Akceptujemy*

Nie akceptujemy*

Akceptujemy*

Nie akceptujemy*

Ryzyko szkód spowodowanych zamarznięciem cieczy w
urządzeniach lub instalacjach infrastruktury technicznej
(z zastrzeżeniem, że ubezpieczeniem nie są objęte
szkody powstałe w budynkach wyłączonych z
użytkowania)

Akceptujemy*

Nie akceptujemy*

Ryzyko szkód w mieniu ruchomym na skutek upadku
ubezpieczonego mienia
Ryzyko awarii instalacji

Akceptujemy*

Nie akceptujemy*

Akceptujemy*

Nie akceptujemy*

Koszty naprawy uszkodzeń, pęknięć lub zamarznięcia
przewodów
Koszty naprawy uszkodzeń, pęknięć lub zamarznięcia
rynien i rur spustowych
Ryzyko zalania elewacji budynków i pomieszczeń w
wyniku topnienia zalegającego śniegu

5.

Oświadczamy, że:
5.1. ROZSZERZENIA

OCHRONY

UBEZPIECZENIOWEJ

PODANE

W

KARCIE

RYZYKA

jako

obligatoryjne wg ZAŁ. nr 5 odpowiednio do rodzajów ubezpieczenia, akceptujemy
5.2. ROZSZERZENIA FAKULTATYWE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA
wg ZAŁ. nr 5 odpowiednio do rodzajów ubezpieczenia:
Dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:
Ubezpieczenie określonych w
ROZSZERZENIE
tabeli poniżej rozszerzeń
Klauzula ubezpieczenia maszyn poza

akceptujemy

nie akceptujemy*

miejscem ubezpieczenia
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Klauzula ubezpieczenia maszyn poza

akceptujemy

nie akceptujemy*

miejscem ubezpieczenia rozszerzone
pokrycie
Dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich:
Ubezpieczenie określonych w
ROZSZERZENIE
tabeli poniżej rozszerzeń
akceptujemy

Klauzula 316
Klauzula

ubezpieczenia

szkód

akceptujemy

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

elektrycznych
akceptujemy

Klauzula 322

nie akceptujemy*

*niepotrzebne skreślić
6.
OŚWIADCZAMY, że
PODANE W SIWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA :
FRANSZYZY INTEGRALNE
akceptujemy
FRANSZYZY REDUKCYJNE
akceptujemy
UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE
akceptujemy
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 ________________________________
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E-mail________________________________

9.

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

− Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
− Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
− OWU
* niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __.__.20__ r.

_______________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)
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OFERTA – formularz C
ZADANIE C

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

GMINA KRAPKOWICE
Ul. 3-GO Maja 17
47-303 Krapkowice
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków OSP Gminy Krapkowice w okresie
Dla zadań A,B,D 36 miesięcy od 2018r. do 2021r.
Dla zadania C

24 miesiące od 2018r. do 2019r.

ZADANIE C – Ubezpieczenie pojazdów
1. oferujemy wykonanie zadania na n/w warunkach
za łączną cenę:
Cena brutto oferty za ubezpieczenie pojazdów na 36 miesięcy wynosi
….........................................................zł (brutto)

Cena brutto oferty za ubezpieczenie pojazdów na 12 miesięcy wynosi
….........................................................zł (brutto)
słownie:….....................................................................................................................
w tym,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na 12 m-cy
.................................................................................zł (brutto)
Ubezpieczenie AUTO CASCO + ASS na 12 m-cy
.................................................................................zł (brutto)
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy oraz pasażerów na 12 m-cy
.................................................................................zł (brutto)
Do oferty dołącza się Tabelę/wykaz składek/stawek z podziałem na pojazdy/grupy pojazdów
2.

OŚWIADCZAMY,

że

zapoznaliśmy

się

ze

Specyfikacją

Istotnych

Warunków

Zamówienia

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, a także
zdobyliśmy konieczne informacje do oceny ryzyka i przygotowania oferty.
3.

OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres ochrony
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ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany 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.
4.

OŚWIADCZAMY, że:
• Postanowienia Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów w Rozdziane IV - Karta
Ryzyka - zał.1.1C do Zadania C – akceptujemy
• Klauzule obligatoryjne C.11 i C.12 – akceptujemy

5.

OŚWIADCZAMY, że rozszerzenia fakultatywne ochrony ubezpieczeniowej określone w Rozdziane IV Karta Ryzyka zał. 1.2.C do Zadania C:

Dla ubezpieczenia Auto Casco:
Klauzula pokrycia kosztów badania technicznego po
1
szkodzie
Klauzula pokrycia kosztów odtworzenia po szkodzie tablic i
2
znaków rejestracyjnych
3
Klauzula ubezpieczenia All Risks
4
Klauzula stałej sumy ubezpieczenia pojazdów nowych
Klauzula stałej sumy ubezpieczenia pojazdów z okresem
5
eksploatacji pow. 12 m-cy
6
Klauzula Nieredukcyjnej Sumy Ubezpieczenia
7
Klauzula braku ważnego badania technicznego
Klauzula braku ważnego badania technicznego po
8
szkodzie
9
Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych
10
Klauzula przewożonego ładunku
11
Klauzula utraty kluczy
12
Klauzula uszkodzenia zamków
13
Klauzula samoistnego otwarcia pokrywy silnika
Klauzula przewrócenia się pojazdów osobowych,
14
dostawczych lub ciągników rolniczych
Klauzula przewrócenia się pojazdów ciężarowych i
15
specjalistycznych
16
Klauzula uprawnionego kierowcy poniżej 26 roku życia
17
Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Klauzula ubezpieczenia oklein i nadruków reklamowych /
18
informacyjnych
Klauzula ubezpieczenia zewnętrznego dodatkowego
19
wyposażenia pojazdu
*niepotrzebne skreślić

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*

nie
nie
nie
nie
nie

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*

6. PODANE W SIWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA :
FRANSZYZY INTEGRALNE
akceptujemy
FRANSZYZY REDUKCYJNE
akceptujemy
UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE
akceptujemy

7.

OŚWIADCZAMY, że szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia należy
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zgłaszać:
7. 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)

7. 2) Telefonicznie*
- pod numerem
………………………………………………………………………………………………
7. 3) Jednostką właściwą do nadzoru w procesie likwidacji szkody jest:
________________________________________ ________________________________

Tel. ________________________________ Fax ________________________________

E-mail________________________________

8.

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

− Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
− Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
− Tabela składek/stawek z podziałem na pojazdy/grupy pojazdów
− OWU

* niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __.__.20__ r.

_______________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)
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OFERTA – formularz D
ZADANIE D
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
GMINA KRAPKOWICE
Ul. 3-GO Maja 17
47-303 Krapkowice
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenia mienia, pojazdów i strażaków OSP Gminy Krapkowice w okresie
Dla zadań A,B,D 36 miesięcy od 2018r. do 2021r.
Dla zadania C

24 miesiące od 2018r. do 2019r.

W części na
ZADANIE D – Ubezpieczenie NNW jednostek OSP
1. oferujemy wykonanie zadania na n/w warunkach
za łączną cenę:
Cena brutto oferty za ubezpieczenie na 36 miesięcy NNW strażaków wynosi

….........................................................zł
Cena brutto oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy NNW strażaków wynosi

….........................................................zł
słownie:…....................................................................................................................
.
w tym
Cena brutto oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy NNW strażaków MDP
Wariant I wynosi
.................................................................................z
ł
Cena brutto oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy NNW strażaków OSP
Wariant IA wynosi
.................................................................................z
ł
Cena brutto oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy NNW strażaków OSP
wynosi Wariant 2
.................................................................................z
ł
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2 OŚWIADCZAMY, że:
2.1 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.
2.22 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 ): KLAUZULE OBLIGATORYJNE akceptujemy
KLAUZULE DODATKOWE PODANE W SIWZ (Karta Ryzyka ): KLAUZULE Fakultatywne
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NNW
KLAUZULA ŚWIADCZENIA ZA CZAS NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

4. PODANE W SIWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA :
FRANSZYZY INTEGRALNE
FRANSZYZY REDUKCYJNE
UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE

akceptujemy*

Nie akceptujemy*

akceptujemy*

Nie akceptujemy*

akceptujemy*

Nie akceptujemy*

5. OŚWIADCZAMY, że szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia należy
zgłaszać:
5. 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)
5. 2) Telefonicznie*
- pod numerem
………………………………………………………………………………………………
5. 3) Jednostką właściwą do nadzoru w procesie likwidacji szkody jest:
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________________________________________ ________________________________

Tel. ________________________________ Fax ________________________________

E-mail________________________________

6

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

− Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
− Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
-

OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________

-

OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________

* niepotrzebne skreślić
__________________ dnia __.__.20__ r.

_______________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika
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ROZDZIAŁ IV
Karta Ryzyka.

48

Gmina Krapkowice

OST.271.3.1.2017

ROZDZIAŁ V
Umowy generalne.
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Oznaczenia załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Karta ryzyka Zadanie A
02-ubezpieczenia OC
Karta Ryzyka Zadanie B
03 - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
04 - dotyczą ubezpieczenia
05 - dotyczą ubezpieczenia mienia od kradzieży
06 - dotyczą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i komputerowego
Karta Ryzyka Zadanie C
07 - dotyczą ubezpieczenia pojazdów
Karta Ryzyka Zadanie D
08- dotyczą ubezpieczenia NNw strażaków OSP Gminy Krapkowice
Karta Ryzyka – informacje dodatkowe

09 – Wykazy mienia
10 - Umowa generalna na zadania A+B, Umowa generalna na zadanie C, Umowa Generalna na Zadanie D
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