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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
„SANIKO” SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU
UL. KOMUNALNA 4, 87 – 800 WŁOCŁAWEK
tel. 54/ 412 18 00, fax. 54/ 412 18 04

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:
na „Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawa zamówień publicznych tj. poniżej 207.000 EURO

Zatwierdził:

Członek Zarządu - Mirosław Bieńkowski

Data: 27.03.2014 r.

Sprawdził: Z-ca Dyrektora ds. Biura Zarządu i Kadr - Violetta Sartanowicz

Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 907 ze zm.)

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Saniko” Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
tel. 54/ 412 18 00
fax. 412 18 04
www.saniko.com.pl
e-mail saniko@saniko.com.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawa zamówień publicznych na: „Objęcie ochroną ubezpieczeniową
mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”, zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Do udzielenia
przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą
Pzp” lub „uPzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy ustawy – Kodeks
cywilny.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.

Przedmiotem zamówienia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK „Saniko”
Sp. z o.o. we Włocławku w podziale na dwa zadania:
Zadanie Nr 1 Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie:
- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz
posiadania majątku,
- ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, NNW i AS).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66512100-3, 66514110-0, 66515000-3,
66515100-4, 66515400-7, 66516000-0, 66516100-1.
Zadanie Nr 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ustanowienia
zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz
szkód w środowisku w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie, w związku z prowadzeniem składowiska odpadów.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66516000-0.

2.

Warunki przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 1:
a) Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 1 roku (tj. 1 rok od dnia następnego
po którym wygasają ważne umowy ubezpieczenia).
b) Polisy ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń majątkowych tj. ubezpieczenie mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych będą wystawiane na okres:
od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. dla obiektów znajdujących się
we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 i RZUOK w Machnaczu.
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c) Polisa od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności
oraz posiadania majątku będzie wystawiona na okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia
31.03.2015 r.
d) Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione indywidualnie dla każdego
pojazdu na okresy roczne określone w załącznikach zawierających wykazy pojazdów –
załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wystawienie przez
Wykonawcę polisy zbiorczej obejmującej całą flotę pojazdów Zamawiającego.
e) Składka ubezpieczeniowa będzie płatna:
- dla ubezpieczeń majątkowych – w terminie 30 dni od daty wystawienia polis,
- dla ubezpieczeń komunikacyjnych – w terminie 30 dni od daty wystawienia polisy lub
w przypadku wystawienia polisy ubezpieczeniowej zbiorczej 30 dni od daty
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
f) Wykonawca musi posiadać ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU),
wszystkich ubezpieczeń określonych w Zadaniu Nr 1 przedmiotu zamówienia oraz
dołączyć OWU do oferty złożonej w niniejszym postępowaniu.
h) Wykonawca winien w danym rodzaju ubezpieczenia określić wysokość i/lub rodzaj
franszyzy – Wykonawca do oferty załączy wypełniony formularz dotyczący wysokości
franszyz stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.
i) Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość franszyz na poziomie:
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – do 300,00 zł
- ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku – do 300,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – do 500,00 zł
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – do 500,00 zł
- ubezpieczenia komunikacyjne – do 300,00 zł
Ocena zaoferowanych przez Wykonawcę franszyz nastąpi zgodnie z rozdz. XIX SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza w danym rodzaju ubezpieczenia:
- przyznania samego udziału własnego,
- jednoczesnego przyznania franszyzy i udziału własnego,
- procentowego udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej,
pod rygorem odrzucenia oferty.
Zadanie Nr 2
a) Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ustanowienia zabezpieczenia roszczeń
z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku
w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku
i ich naprawie, w związku z prowadzeniem składowiska odpadów, zostanie wystawiona
na okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r.
b) Składka ubezpieczeniowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty wystawienia polisy.
3.

Przedmiot działalności Zamawiającego zgodnie z PKD przedsiębiorstwa:
- 38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ok. 50% udziału w obrocie
przedsiębiorstwa
- 81.29.Z pozostałe sprzątanie ok. 11% w obrocie przedsiębiorstwa
- 38.32.Z odzysk surowców z materiałów segregowanych 38% w obrocie przedsiębiorstwa
- 49.41.Z transport drogowy towarów
- 81.30.Z działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terów
ok. 5% udziału w obrocie
zieleni
przedsiębiorstwa
- 38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.12.Z zbieranie odpadów niebezpiecznych
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4.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania audytów przez Wykonawców w celu
dokonania oceny ryzyka w zakresie ubezpieczenia będącego przedmiotem zamówienia,
na pisemne powiadomienie Wykonawcy.

5.

Zamawiający, przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiących
nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego w następujących przypadkach:
- wzrostu wartości ubezpieczonego majątku np. poprzez nabycie nowego mienia - nowo
zgłaszane
mienie
będzie
posiadało
zabezpieczenia
przeciwpożarowe
i przeciwkradzieżowe nie mniejsze niż dla mienia zgłoszonego w niniejszym SIWZ,
- podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia lub sum
gwarancyjnych.
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie
do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych
w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielonej ochrony
tj. dla ubezpieczeń komunikacyjnych 1 rok a dla pozostałych ubezpieczeń wg systemu
pro rata temporis za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej - nie dotyczy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

6.

Reprezentantem Zamawiającego w sprawach z zakresu ubezpieczeń jest firma Protecta
Broker Sp. z o.o. z siedzibą 87-800 Włocławek, ul. Kościuszki 16 B lok. 4-5, posiadająca
zezwolenie KNF nr 1667/10.

IV. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA:
ZADANIE Nr 1
Ubezpieczenie majątkowe.
1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:
Okres ubezpieczenia od 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. – Włocławek
ul. Komunalna 4 i RZUOK w Machnaczu.
Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty:
• pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego,
• huragan, deszcz nawalny śnieg, powódź, lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się
ziemi, zalanie przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń wodno –
kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, sadza, uderzenie pojazdu, trzęsienie
ziemi, awaria instalacji,
• koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze
strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
Ubezpieczeniu podlegają:
a). budynki i budowle – znajdujące się przy ul. Komunalnej 4 i RZUOK
w Machnaczu – Załącznik Nr 1 do SIWZ,
suma ubezpieczenia:
11.621.525,03 zł
rodzaj wartości:
wartość początkowa
system ubezpieczenia : na sumy stałe
wykaz budynków i budowli podlegających ubezpieczeniu określa załącznik nr 1 do
SIWZ.
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b). maszyny, urządzenia i wyposażenie,
wykaz maszyn i urządzeń:
Lp.

Nazwa i rok zakupu
urządzenia, maszyny

Ilość
(szt.)

Wartość

Rodzaj wartości
- wartość
księgowa brutto

226.644,30 zł

wartość
początkowa
wartość
początkowa
wartość
początkowa

Włocławek
ul. Komunalna 4
Machnacz
gm. Brześć Kujawski
Włocławek
ul. Komunalna 4
Włocławek
ul. Komunalna 4

wartość
początkowa

Włocławek
ul. Komunalna 4

wartość
początkowa
wartość
początkowa
wartość
początkowa
wartość
początkowa

Włocławek
ul. Komunalna 4
Włocławek
ul. Komunalna 4
Włocławek
ul. Komunalna 4
Włocławek
ul. Komunalna 4

wartość
początkowa

Włocławek
ul. Komunalna 4

wartość
początkowa
wartość
początkowa
wartość
początkowa
wartość
początkowa
wartość
początkowa
wartość
początkowa
wartość
początkowa
wartość
początkowa
wartość
początkowa

Włocławek
ul. Komunalna 4
Machnacz
gm. Brześć Kujawski
Machnacz
gm. Brześć Kujawski
Machnacz
gm. Brześć Kujawski
Machnacz
gm. Brześć Kujawski
Machnacz
gm. Brześć Kujawski
Machnacz
gm. Brześć Kujawski
Machnacz
gm. Brześć Kujawski
Machnacz
gm. Brześć Kujawski

4.950,00 zł

wartość
początkowa

Machnacz
gm. Brześć Kujawski

7.300,00 zł

wartość
początkowa

Machnacz
gm. Brześć Kujawski

1.

Wyposażenie, meble biurowe

1
1

2.

Centrala telefoniczna Sigma
2008 r.

1

8.050,00 zł

3.

Szorowarka 2003 r.

1

4.590,16 zł

4.

Urządzenie do magazynowania
oleju napędowego YELLOBOX
2010 r.

1

72.674,16 zł

5.

Kolba miarowa 2012 r.

1

3.600,00 zł

6.

Myjka ciśnieniowa Karcher HDS
8/18-4MX 2010 r.

1

11.227,70 zł

7.

Posypywarko-solarka 1997 r.

1

92.720,00 zł

3

232.179,58 zł
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155.908,24 zł

1

13.580,00 zł

1

3.900,34 zł

1

10.300,00 zł

1

105.630,21 zł

2

3.896.245,75 zł

1

189.167,86 zł

1

164.000,00 zł

1

48.854,60 zł

1

32.192,06 zł

1
1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Posypywarki ECOS 1999 r., 2002
r., 2002 r.
Pług odśnieżny 2001 r., 2001 r.,
2001 r., 2002 r., 2005 r., 2010 r.,
2010 r.
Ładowacz czołowy TUR 16
2004 r.
BEKUM agregat prądotwórczy
1997 r.
Urządzenia wysokociśnieniowe
2002 r.
Sieci NN linia 15 kW
2001 r./2002 r.
Urządzenia technologiczne
w budynkach
Stanowisko do rozładunku
i transportu surowców 2005 r.
Mobilna linia sortownicza typ
TRYMETR 2011 r.
Kocioł olejowy DE DIETRICH
GT337 140-175 KW 2006 r.
Stacja Trafo 2001 r./2002 r.
Kontener 1-tonowy z agregatem
chłodniczym na odpady
biologiczne 2006 r.
Kontener 2-tonowy z agregatem
chłodniczym na odpady
biologiczne 2006 r.

Lokalizacja
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Metanomierz ATX 620 2006 r.
Generator prądu z blokiem
cieplnym 2005 r.
Generator prądu wraz z
włączeniem do sieci 2010 r.
Stanowisko przesyłowe
i pochodnia spalania biogazu
2005 r.
Instalacja odgazowania złoża
2005 r.
Stanowisko mycia samochodów
na wysypisku 2005 r.
Rębarka do gałęzi Tornado 2005
r.
Komposter 16T 2006 r.
Instalacja oczyszczania powietrza
w kabinie sortowniczej odpadów
– jednostka GENANO 2007 r.
Instalacja wykrywcza pożaru
2012 r.
Instalacja zmiękczania wody
2013 r.

1

8.316,00 zł

1

855.168,86 zł

1

1.092.323,03 zł

1

115.178,96 zł

1

964.474,80 zł

1

273.129,95 zł

1

44.000,00 zł

1

702.046,06 zł

1

270.014,23 zł

1

52.284,32 zł

1

22.775,35 zł

wartość
początkowa
wartość
początkowa
wartość
początkowa

Machnacz
gm. Brześć Kujawski
Machnacz
gm. Brześć Kujawski
Machnacz
gm. Brześć Kujawski

wartość
początkowa

Machnacz
gm. Brześć Kujawski

wartość
początkowa
wartość
początkowa
wartość
początkowa
wartość
początkowa

Machnacz
gm. Brześć Kujawski
Machnacz
gm. Brześć Kujawski
Machnacz
gm. Brześć Kujawski
Machnacz
gm. Brześć Kujawski

wartość
początkowa

Machnacz
gm. Brześć Kujawski

wartość
początkowa
wartość
początkowa

Machnacz
gm. Brześć Kujawski
Machnacz
gm. Brześć Kujawski

wartość ubezpieczenia: 9.683.426,52 zł (Włocławek ul. Komunalna 4 i RZUOK
w Machnaczu)
rodzaj wartości:
wartość początkowa
system ubezpieczenia : na sumy stałe
c). środki obrotowe (stany magazynowe)
wartość ubezpieczenia: 936.413,95 zł
rodzaj wartości:
wartość zakupu
system ubezpieczenia : na sumy stałe
d). gotówka – (Włocławek ul. Komunalna 4, RZUOK w Machnaczu)
wartość ubezpieczenia: 15.000,00 zł
system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia
e). środki trwałe (pojazdy na placu, określone w załączniku nr 3 do SIWZ).
wartość ubezpieczenia: 56.000,00 zł
rodzaj wartości:
wartość odtworzeniowa
system ubezpieczenia : na sumy stałe
2.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku.
Okres ubezpieczenia od 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. – Włocławek
ul. Komunalna 4 i RZUOK w Machnaczu.
Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty:
- kradzież z włamaniem – rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu
po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub zabór mienia
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w lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady
mogące stanowić dowód jego ukrycia,
- rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec
ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo
po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia
lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi,
- rozszerzenie odpowiedzialności o wandalizm (dewastację) – rozumiany jako umyślne
uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (także bez
kradzieży z włamaniem lub rabunku).
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 10.000,00 zł
Należne odszkodowanie za szkody spowodowane podczas kradzieży wypłacane jest zgodnie
z klauzulą likwidacyjną i automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich
elementów zabezpieczających uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia.
Ubezpieczeniu podlegają:
a). maszyny, urządzenia i wyposażenie,
system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia
suma ubezpieczenia: 500.000,00 zł
b). środki obrotowe (stany magazynowe),
suma ubezpieczenia:
250.000,00 zł
system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia
c). gotówka (dotyczy obu lokalizacji)
system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia:
- od kradzieży z włamaniem,
suma ubezpieczenia: 15.000,00 zł
- od rabunku w lokalu,
suma ubezpieczenia: 15.000,00 zł
- od rabunku w transporcie na terenie kraju,
suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł
- od rabunku w transporcie na terenie miasta Włocławka
suma ubezpieczenia: 15.000,00 zł
Kradzież zwykła - rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia (zabór mienia
nie pozostawiający widocznych śladów włamania i/lub zabór mienia nie posiadającego
zabezpieczeń przed kradzieżą z włamaniem)
system ubezpieczenia:

na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia:
środki trwałe, wyposażenie, środki niskocenne, sprzęt
elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli (dot. m.in. włazów do studzienek
kanalizacyjnych i bramek, elementów ogrodzenia, rynien, linii energetycznych należących
do Ubezpieczonego itp.), środki obrotowe/zapasy (np. materiały budowlane i remontowe,
części zamienne itp.), których posiadanie można udokumentować. Ubezpieczający
zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie policję po stwierdzeniu wystąpienia szkody
spowodowanej kradzieżą lub od momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej.
Rozszerzenie nie ma zastosowania dla wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego
mienia.
suma ubezpieczenia:
5 000,00 zł
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3.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
Okres ubezpieczenia od 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. – Włocławek
ul. Komunalna 4 i RZUOK w Machnaczu.
Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty:
Wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego
uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego
przyczyny, a w szczególności spowodowane przez:
• działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną
obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
• kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm,
• działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu,
przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego
uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej
(np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),
• działania wody tj. zalanie wodą z urządzeń wodno – kanalizacyjnych, burzy, sztormu,
wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej
postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych
z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub
innych zaworów,
• działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi,
• wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero
po okresie gwarancji,
• zbyt wysokie/niskie napięcia/ natężenie w sieci instalacji elektrycznej,
• uszkodzenie izolacji i/lub zwarcie instalacji elektrycznej,
• niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie zabezpieczeń chroniących maszyny i aparaty
elektryczne,
• szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących,
• pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,
• koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze
strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Wykaz sprzętu podlegającego ubezpieczeniu:
Lp.

Nazwa

Wartość

Rodzaj wartości

Adres

Włocławek Komunalna 4 RZUOK Machnacz
151.400,00 zł

wartość odtworzeniowa

Włocławek, ul. Komunalna 4

11.100,00 zł

wartość odtworzeniowa

RZUOK Machnacz

Sprzęt przenośny

6.400,00 zł

wartość odtworzeniowa

Włocławek, ul. Komunalna 4

Oprogramowanie

259.000,00 zł

wartość odtworzeniowa

Włocławek, ul. Komunalna 4

800,00 zł

wartość odtworzeniowa

Włocławek, ul. Komunalna 4

6.400,00 zł

wartość odtworzeniowa

RZUOK Machnacz

6.000,00 zł

wartość odtworzeniowa

Włocławek, ul. Komunalna 4

1.

Sprzęt stacjonarny

2.
3.
4.
5.
6.

Sprzęt przenośny –
radiotelefony 1 szt.
Sprzęt przenośny –
radiotelefony 8 szt.
Radiotelefony bazowe
5 szt. + antena 1 szt.
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7.

Radiotelefony bazowe
3 szt. + antena 1 szt.

4.000,00 zł

wartość odtworzeniowa

RZUOK Machnacz

8.

Waga elektroniczna

45.000,00 zł

wartość odtworzeniowa

RZUOK Machnacz

15.000,00 zł

wartość odtworzeniowa

RZUOK Machnacz

5.000,00 zł

wartość odtworzeniowa

Włocławek, ul. Komunalna 4

28.000,00 zł

wartość odtworzeniowa

Włocławek, ul. Komunalna 4

9.

10.

11.

Zestaw telewizji
przemysłowa w skład
której wchodzi:
- rejestrator video – 1 szt.
- kamera przemysłowa
szybkoobrotowa – 3 szt.
- kamera przemysłowa
(kolorowa) – 9 szt.
Stacja przekaźnikowa
Zestaw systemu
obserwacyjny, w skład
którego wchodzi:
- rejestrator video 1 szt.
- kamera przemysłowa
(kolorowa) – 13 szt.
- kamera szybkoobrotowa
– 2 szt.
- kamera przemysłowa
(czarno-biała) – 1 szt.

12.

Cyfrowy rejestrator głosu

8.000,00 zł

wartość odtworzeniowa

Włocławek, ul. Komunalna 4

13.

Centrala telefoniczna

5.000,00 zł

wartość odtworzeniowa

Włocławek, ul. Komunalna 4

14.

Centrala telefoniczna Prima

1.000,00 zł

wartość odtworzeniowa

RZUOK Machnacz

15.

Klimatyzatory 19 szt.

28.500,00 zł

wartość odtworzeniowa

Włocławek, ul. Komunalna 4

16.

Klimatyzatory 3 szt.

7.500,00 zł

wartość odtworzeniowa

RZUOK Machnacz

17.

Stacja przekaźnikowa

5.000,00 zł

wartość odtworzeniowa

Radziejów, ul. Brzeska 47A

Razem:

593.100,00 zł

Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego i oprogramowania podlegającego ochronie
ubezpieczeniowej określa załącznik nr 2 do SIWZ.
Łączna suma ubezpieczenia dla Włocławka ul. Komunalna 4 i RZUOK w Machnaczu:
593.100,00 zł.
Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia
ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak
najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego,
z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych
i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.
5.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności
i posiadania majątku.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej
Okres ubezpieczenia od 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r.
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Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 600.000,00 zł
Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty:
• odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone na terytorium RP w związku
z prowadzoną działalnością – zgodnie z PKD przedsiębiorstwa, i posiadanym mieniem
ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialność z tytułu następstw szkód związanych
z przeniesienia ognia, wraz z rozszerzeniami,
• koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub
zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą,
• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Zakład Ubezpieczeń lub za
jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody,
• koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym
prowadzonym zgodnie z zaleceniami Zakładu Ubezpieczeń.
- rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa
wypadków przy pracy,
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia - limit sumy gwarancyjnej:
100.000,00 zł
- rozszerzenie odpowiedzialność za szkody rzeczowe powstałe w następstwie awarii,
działania, eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania.
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia - limit sumy gwarancyjnej:
100.000,00 zł
- rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe
w związku z wykonywaniem prac przez podwykonawców, z zachowaniem prawa do
regresu.
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia - limit sumy gwarancyjnej:
100.000,00 zł
- rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach
ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia - limit sumy gwarancyjnej:
100.000,00 zł
- rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe
w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody, gruntu,
a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją
zanieczyszczeń
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia – limit sumy gwarancyjnej:
100.000,00 zł
6.

Ubezpieczenia komunikacyjne.
Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wymienione w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ.
Ubezpieczenie OC
– suma ubezpieczenia podstawowa,
Ubezpieczenie NNW
– suma ubezpieczenia 10.000 zł,
Ubezpieczenia AC/KR
– warsztatowy wariant rozliczania szkód, wykupienie udziału
własnego i amortyzacji części.
Sumy i okresy ubezpieczenia poszczególnych pojazdów zostały określone w załącznikach
nr 3 i 4 do SIWZ.
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Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego pojazdów.
Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego pojazdów tj.
- rejestratory GPS w ilości 38 szt. – wartość odtworzeniowa 3.000,00 zł sztuka, łączna wartość
rejestratorów 114.000,00 zł
- radiotelefony w ilości w ilości 46 szt. – wartość odtworzeniowa 500,00 zł sztuka, łączna
wartość radiotelefonów 23.000,00 zł
Wykaz pojazdów wyposażonych w rejestratory i radiotelefony stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Łączna wartość wyposażenia dodatkowego wynosi – 137.000,00 zł.
Polisa/y dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą uwzględniały okresy roczne określone
indywidualnie dla każdego pojazdu, które zostały określone w załącznikach
zawierających wykazy pojazdów. Maksymalnie okres ubezpieczeń komunikacyjnych
zakończy się do 2016 r.
ZADANIE Nr 2
1.

2.

3.

4.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ustanowienia zabezpieczenia
roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku
w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku
i ich naprawie (Dz.U. 2007 r. Nr 75 poz 493 ze zm.), w związku z prowadzeniem przez
Zamawiającego składowiska odpadów zlokalizowanego na terenie Regionalnego Zakładu
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.
Zgodnie z art. 125 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21
ze zm.), polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie wystąpienia negatywnych
skutków w środowisku lub szkód w środowisku, firma ubezpieczeniowa ureguluje
zobowiązania w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 4, na rzecz właściwego organu
ochrony środowiska tj. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zakres przedmiotowego ubezpieczenia winien obejmować również zwrot kosztów działań
naprawczych i działań zapobiegawczych na rzecz w/w organu.
Suma gwarancyjna 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Okres ubezpieczenia od 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r.
Opis składowiska:
Rok założenia składowiska: 1988 r.
Planowany okres eksploatacji składowiska: 2022 r.
Typ składowiska odpadów: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Składowisko przeznaczone jest do unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
W skład składowiska wchodzi:
- kwatera nr I o powierzchni 1,80 ha
- kwatera nr II o powierzchni 3,10 ha.

V. Szkodowość majątkowa i komunikacyjna (OC i AC) za ostatnie 3 lata:
Szkodowość w ubezpieczeniach majątkowych na rzecz innych osób:
Łączna wartość
Ilość szkód
Lp.
Rok
wypłacanego
majątkowych
odszkodowania
1.
2010
1
1.489,00 zł
11

2.

2011

1

124,00 zł

3.

2012

0

0,00 zł

4.

2013

0

0,00 zł

5.

2014

0

0,00 zł

Szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych w podziale na OC i AC:
Łączna wartość
Rodzaj
Ilość
Lp.
Rok
wypłacanego
ubezpieczenia szkód
odszkodowania
AC
12
19.780,86 zł
1.
2010
OC
10
15.227,67 zł
2.

2011

3.

2012

4.

2013

5.

2014

AC

14

11.140,00 zł

OC

11

33.718,00 zł

AC

8

7.006,00 zł

OC

9

10.981,00 zł

AC

1

6.363,00 zł

OC

4

4.775,00 zł

AC *

1

743,00 zł

OC **

1

5.182,00 zł

AC * - 1 szkoda w rezerwie (wysokość rezerwy 5.616,00 zł),
OC ** - 1 szkoda w rezerwie (wysokość rezerwy 1.218,00 zł).
VI. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY
1. Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, ze Zakład
Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej
lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów
niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ
wieloosobowy (Członków Zarządu, Prokurentów), który zgodnie z obowiązującymi
przepisami lub statutem uprawniony jest do zarządzania ubezpieczoną jednostką.
Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących
reprezentantami ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność.
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna.
2. Klauzula przepięcia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności
spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach
energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego
powodujące zmiany w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń losowych do limitu
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100.000,00 zł. Jednocześnie przedstawiona definicja przepięcia będzie miała
zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie przepięcie (tj. do ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od szkód materialnych). Dotyczy w ubezpieczeniu sprzętu
elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula obligatoryjna.
3. Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują
sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula
obligatoryjna.
4. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – dla środków ubezpieczanych
wg wartości księgowej - bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia
technicznego danego środka trwałego, i bez względu na wartość odtworzeniową danego
środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości
księgowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia
technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka
trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości
księgowej danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia
i innych zdarzeń losowych, w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Klauzula obligatoryjna.
5. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym – ochroną
ubezpieczeniową, zostaje automatycznie objęty sprzęt elektroniczny, oraz dodatki
i ulepszenia zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu, w których posiadanie wejdzie
ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się od momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka związanego
z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona
dla całego mienia objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający w trakcie roku nie
informuje o zmianach w majątku, a jeżeli ubezpieczającemu potrzebne jest potwierdzenie
ochrony na nowo nabyty sprzęt elektroniczny zakład ubezpieczeń nie wystawia polisy
tylko bezskładowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy
przedmiotowej klauzuli. W terminie 30 dni od zakończenia ochrony ubezpieczeniowej
zakład ubezpieczeń wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowego sprzętu
elektronicznego, jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% sumy ubezpieczenia z początku
okresu ubezpieczenia. Za wzrost majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu
ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie przedmiotowej
klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu
ubezpieczenia wg. Systemu „ pro rata temporis” – jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10%
progu. Klauzula obligatoryjna.
6. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – ochroną
ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i wyposażenie, oraz dodatki i ulepszenia
zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia, w których posiadanie
wejdzie ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się od momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka związanego
z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona
dla całego mienia objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający w trakcie roku nie
informuje o zmianach w majątku, a jeżeli ubezpieczającemu potrzebne jest potwierdzenie
ochrony na nowo nabyte środki trwałe zakład ubezpieczeń nie wystawia polisy tylko
bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniowa na mocy
przedmiotowej klauzuli. W terminie 30 dni od zakończenia ochrony ubezpieczeniowej
zakład ubezpieczeń wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowych środków trwałych,
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jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu
ubezpieczenia. Za wzrost majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu
ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie przedmiotowej
klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu
ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis” – jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10%
progu. Klauzula obligatoryjna.
7. Wypłata odszkodowania – Zakład Ubezpieczeń obowiązany jest do wypłaty
odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający
przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, które określi Zakład Ubezpieczeń przy
zawieraniu umowy Ubezpieczenia lub dokumenty, o które wystąpi Zakład Ubezpieczeń.
Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności
koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń albo wysokości
odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni
od daty otrzymania dokumentów umożliwiających wyjaśnienie okoliczności szkody
i podjęcie decyzji odszkodowawczej. W przypadkach, gdy do likwidacji szkody
niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Zakład Ubezpieczeń poinformuje o tym
Ubezpieczającego w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania wcześniej
wnioskowanych dokumentów. W przypadku gdyby dodatkowe dokumenty okazały się
niewystarczające Zakład Ubezpieczeń może w terminie 5 dni roboczych od momentu ich
nadesłania zwrócić się ostatni raz o ich uzupełnienie.
Klauzula ma zastosowanie do szkód poniżej 10.000,00 PLN (wartość stwierdzona
kosztorysem Zakładu Ubezpieczeń). Natomiast do szkód powyżej 10.000,00 PLN
(wartość stwierdzona kosztorysem Zakładu Ubezpieczeń) klauzula nie ma
zastosowania w części dotyczącej ograniczenia ilości wezwań do przedłożenia
dokumentów przez Ubezpieczającego. W tym przypadku w celu zminimalizowania
ilości wystąpień o dokumenty Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest do zachowania
należytej staranności przy określaniu niezbędnej w likwidacji szkody dokumentacji.
Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna.
8. Klauzula przetężenia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności
spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach
energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego
powodujące zmiany w natężeniu w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń losowych do
limitu 100 000,00 zł. Jednocześnie przedstawiona definicja przetężenia będzie miała
zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie przetężenie. (tj. do ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od szkód materialnych). Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeń losowych, a definicja dotyczy także szkody w ubezpieczeniu sprzętu
elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula obligatoryjna.
9. Klauzula
zabezpieczeń
przeciwpożarowych
i
przeciwkradzieżowych
–
Zakład Ubezpieczeń oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych
i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji
w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną
stwierdzone braki w zabezpieczeniach Zakład Ubezpieczeń wyznaczy Ubezpieczającemu
termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w terminie 30 dni nie zostaną,
wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń może uchylić się od
odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie
szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Zakład Ubezpieczeń nie będzie
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domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako
minimalne dla uznania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. Dotyczy wszystkich
ryzyk. Klauzula fakultatywna.
10. Klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno
nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub
uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula fakultatywna.
11. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie
w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie
w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub
ustalenia rozmiaru szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula fakultatywna.
12. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Zakład Ubezpieczeń w przypadku
potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczki na poczet
odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych
kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 10 dni roboczych od
zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula fakultatywna.
13. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – Ubezpieczyciel zwróci konieczne
i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą
rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej np. posesji pozostałości po zniszczonym
ubezpieczonym mieniu do 15% wartości powstałej szkody. Powyższy 15% limit
podwyższa sumę ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula fakultatywna.
14. Klauzula składowania – w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Zakład
Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze.
Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego
w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Klauzula fakultatywna.
15. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) – w przypadku szkody
w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla
normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.)
ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast
do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę
zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody: protokół
(faktura za naprawę) będzie podstawą wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela.
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest
konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody
może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie
w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni
od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
szkód materialnych. Klauzula fakultatywna.
16. Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy – Ochrona ubezpieczeniowa
zostaje zachowana, mimo, ze ubezpieczający nie przystosował środka trwałego lub
sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji
przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne
w obrąbie miejsca ubezpieczenia. Ochroną objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy
okres znajduje w lokalizacji objętej ochroną jednak nie jest eksploatowany. Klauzula
fakultatywna.
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Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien zapewnić rozszerzenie zakresu
ochrony ubezpieczeniowej o klauzule reprezentantów, klauzule przepięcia, klauzule
rozstrzygania sporów, klauzule likwidacyjną dotyczącą środków trwałych, klauzule
automatycznego pokrycia w sprzęcie elektrycznym, klauzule automatycznego pokrycia
w środkach trwałych i wyposażeniu, wypłata odszkodowania i klauzulę przetężenia –
klauzule obligatoryjne.
Wykonawca winien załączyć do oferty wypełniony formularz zaakceptowanych klauzul
stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.
VII.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zadanie Nr 1 - termin wykonania zamówienia obejmuje okres 1 roku (tj. 1 rok od dnia
następnego po którym wygasają ważne umowy ubezpieczenia).
Zadanie Nr 2 - termin wykonania zamówienia obejmuje okres 1 roku (tj. od dnia
01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.).
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1.

SPODOBU

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca winien wykazać się, że posiada zezwolenie do wykonywania działalności
ubezpieczeniowej, o którym mowa w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.).
- ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 12 do SIWZ) oraz dokumentu wskazanego
w rozdz. IX pkt. IX.I ppkt. 10 SIWZ.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załączniku nr 12 do SIWZ).
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załączniku nr 12 do SIWZ).
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załączniku nr 12 do SIWZ).
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UWAGA:
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
2. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
oraz dokumenty dotyczące:
a. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia,
o ile z treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia nie będą wynikać ww. dane.
2.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeśli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
b) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia
publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
c) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
d) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
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przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
h) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
i) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
j) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary.
k) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
l) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera,
członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonych n/w dokumentów:
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp (Załączniku nr 13 do SIWZ).
- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.
2 ustawy [wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
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3.

4.
5.

6.
7.

ofert], a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2
uPzp.
- Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – [wystawionych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert].
- Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu [wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert].
Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków opisanych w rozdz. VIII
pkt. 1 i 2 nie później niż na dzień składania ofert.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również wykonawców na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych, którzy:
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;
b) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków na podstawie weryfikacji
dokumentów, o których mowa w punkcie IX. niniejszej SIWZ.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
f) zawiera błędu w obliczaniu ceny;
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
IX.I. Zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 226.
poz. 1817), Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące aktualne dokumenty
i oświadczenia:
1. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
2. Zaakceptowany projekt umowy – dla oferty składanej na Zadanie Nr 1 (Załącznik nr 7
do SIWZ).
3. Zestawienie wysokości składek – dla oferty składanej na Zadanie Nr 1 (Załącznik nr 8
do SIWZ).
4. Formularz – zestawienie wysokości składek na ubezpieczenia komunikacyjne – dla
oferty składanej na Zadanie Nr 1 (Załącznik nr 9 do SIWZ).
5. Formularz zaakceptowanych klauzul – dla oferty składanej na Zadanie Nr 1 (Załącznik
nr 10 do SIWZ).
6. Formularz franszyz – dla oferty składanej na Zadanie Nr 1 (Załącznik nr 11 do SIWZ).
7. Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń objętych Zadaniem Nr 1. W przypadku oferty
składanej na Zadanie Nr 2 Szczególne warunki ubezpieczenia.
8. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów.
9. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załączniku nr 12 do SIWZ).
10. Zezwolenie uprawniające do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, o którym
mowa w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), zgodnie z warunkiem
określonym w rozdz. VIII pkt. 1 ppkt. a) SIWZ.
11. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp (Załączniku nr 13 do
SIWZ).
12. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert]
13. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
[wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert].
14. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
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organu [wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert].
15. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli
Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.
16. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej (załącznik nr 14 do SIWZ).
IX.II. Informacje dla Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
(wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą.
2. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy
z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować,
że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
3. Każdy z konsorcjantów oddzielnie musi udokumentować, że spełnia warunki określone
w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie jaki mu powierzono.
4. W przypadku składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty załączają
również oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności.
6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
7. Przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 1.
8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem).
 Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na
„Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
IX.III. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX pkt. IX.I. ppkt. 12-14 składa
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że;
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości [wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert];
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b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu [wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert].
IX.IV. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
1.

2.

3.

X.

Dokumenty, o których mowa w pkt. IX ppkt. IX.I. należy przedstawić w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
(przez Wykonawcę należy rozumieć osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz) na każdej zapisanej stronie poświadczonego dokumentu.
Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła
wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób zażąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej
notarialnie kopii dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Tłumaczenie musi być sporządzone
przez tłumacza przysięgłego.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzieleni zamówienia wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem,
a następnie potwierdzają pisemnie.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma.
5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
PGK „Saniko” Sp. z o.o. fax. 54/ 412 18 04
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek
6. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy tj. od 7.00 do 15.00.
7. Osoby uprawnione do kontaktowania z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych:
Z-ca Dyrektora ds. Biura Zarządu i Kadr – Violetta Sartanowicz,
Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Katarzyna Wydra.
- w sprawach merytorycznych:
Tomasz Michalak
Protecta Broker Sp. z o.o. (broker ubezpieczeniowy działający na podstawie pełnomocnictwa)
87-800 Włocławek, ul. Kościuszki 16 B lok. 4-5
tel. +48 661-904-239, email: tomasz.michalak@protecta-broker.pl
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XI.

OPIS SPOSOBU UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Zapytania należy kierować do Zamawiającego zgodnie z przyjętym sposobem
porozumiewania się stron postępowania, określonym w rozdz. X SIWZ.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej
www.bip.saniko.com.pl.
4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
treści SIWZ.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmienić treść SIWZ.
6. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ oraz umieści na w/w stronie internetowej.
7. W przypadku gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność zmiany oferty,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia tych zmian.
8. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz umieści na w/w stronie internetowej.
XII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczone od upływu terminu składania ofert.
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 wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę
zostanie wykluczony z postępowania.
2. Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym
postępowaniu znajduje się w rozdz. IX „Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie
mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu” niniejszej SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
6. Ofertę składa się , pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
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7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
9. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób
czytelny, pismem czytelnym.
10. Oferta wraz załącznikami winny być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
11. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie
tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez
zobowiązane osoby.
12. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnieni, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny
być parafowane przez Wykonawcę.
14. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
15. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich
dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
16. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
17. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania będące
przedmiotem niniejszego postępowania.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.
20. Wykonawca może wprowadzić zmiany, modyfikacje i uzupełnienia lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg
takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej
z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.
21. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.
- Przez tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1503)
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym
uczestnikom postępowania.
- Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika
postępowania.
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-

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte, (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
Uwaga:
- Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
22. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
a) Wykonawca, składający ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez
Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych
osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r.
Nr 101 poz. 926 z póź. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
b) Zamawiający informuje, ze dane osobowe, o których mowa w ppkt. a, przetwarzane są
w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności:
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą,
- dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
- przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki
Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
- ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako
informacji publicznej.
XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 –
Sekretariat, w terminie do dnia 13.03.2014 r. do godziny 1000 w sekretariacie osobiście lub
drogą pocztową. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od godz. 7:15
do 15:00.
2. Za „terminowe dostarczenie” uważa się wpłynięcie oferty do Zamawiającego
w wyznaczonym terminie, a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności
jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta,
zamknięta koperta/opakowanie).
4. Koperta zewnętrzna powinna zostać zaadresowana:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
oraz powinna być oznakowana w następujący sposób:
Oferta na: „Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK „Saniko” Sp. z o. o.
we Włocławku”
Na kopercie należy dopisać – nie otwierać przed dniem 13.03.2014 roku, godz. 1100
5. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana w sposób opisany powyżej,
a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
6. Wymagane jest zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany powyżej sposób.
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7. Powyższe zalecenie wynika z ewentualnej możliwości uszkodzenia bądź otwarcia
koperty/opakowania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznaczenia koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
9. Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Zamawiający otworzy oferty w dniu 13.03.2014 r. o godzinie 1100 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle
Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Zamawiający uzna za nieważną ofertę, która nie spełnia wymogów formalnych określonych
w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
2. W Zadaniu Nr 1 cenę ofertową stanowić będzie suma składek za wszystkie ubezpieczenia
objęte przedmiotowym zadaniem. W związku z powyższym Wykonawca winien określi
w formularzach stanowiących załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ wysokości
składek dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.
3. Cena oferty określona w formularzu ofertowym (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz wszystkie
ceny jednostkowe określone w zestawieniu wysokości składek (załącznik nr 8 i 9 do
SIWZ) dla zadania Nr 1, będą cenami stałymi i nie będą podlegały waloryzacji przez
cały zakres trwania umowy.
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT:
1.

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
- oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ;
- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszą SIWZ;
- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;
- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;
- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
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2.

W niniejszym postępowaniu przyjęto następujące kryteria oceny ofert:
Dla Zadania Nr 1
Cena – 80%
Zaakceptowane klauzule dodatkowe – 10%
Oferowane franszyzy – 10%
Liczba przyznanych punktów w zakresie każdego z kryteriów zostanie obliczona na
podstawie następujących wzorów:
a) Cena – 80%
Cena łączna ubezpieczenia – suma składek za ubezpieczenia dla Zadania Nr 1:
Sposób porównania cen ofert:
Liczba punktów =

Najniższa cena
.
Cena badanej oferty

x 100 pkt. x 80%

b) Zaakceptowane klauzule dodatkowe – 10%
Ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych
klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg następujących zasad:
•
za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 11, 12, 13, 14, 15, 16 zostanie przyznane
po 5 punkty za każdą klauzulę,
•
za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 10 zostaniem przyznane 10 punktów,
•
za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 9 zostaniem przyznane 15 punktów.
Zamawiający dokona oceny punktowej na podstawie formularza – zaakceptowane klauzule,
który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
Brak akceptacji którejkolwiek lub wszystkich klauzul oznaczonych numerami od 1 do
8 spowoduje odrzucenie oferty.
Sposób porównania cen ofert:
Liczba punktów =

Łączna przyznana liczba punktów
.
Maksymalna ilość punktów
możliwa do uzyskania (55,00 pkt.)

x 100 pkt. x 10%

c) Oferowane franszyzy – 10%
Ocenie podlegają oferowane franszyzy w następujących ubezpieczeniach:
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenie komunikacyjne.
Wykonawca winien w danym rodzaju ubezpieczenia określić wysokość i/lub rodzaju
franszyzy.
Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość oferowanych franszyz na poziomie:
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – do 300,00 zł
- ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku – do 300,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – do 500,00 zł
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- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – do 500,00 zł
- ubezpieczenie komunikacyjne – do 300,00 zł
Wykonawcy którzy zaoferują wyższe wartości niż podane powyżej otrzymają 0 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza przyznania w danym rodzaju ubezpieczenia:
- przyznania samego udziału własnego,
- jednoczesnego przyznania franszyzy i udziału własnego,
- procentowego udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej,
pod rygorem odrzucenia oferty w postępowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca poda wysokość franszyz w walucie innej niż polskie złote,
komisja w trakcie oceny ofert dokona przeliczenia w oparciu o średni kurs NBP
z dnia otwarcia ofert.
Franszyzy wprowadzone w ubezpieczeniach będą oceniane wg następujących zasad:
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku,
Ubezpieczenie komunikacyjne:
Franszyza zniesiona (0 zł)
- 30 pkt.
Franszyza od 1 zł do 100 zł
- 20 pkt.
Franszyza od 101 zł do 150 zł - 15 pkt.
Franszyza od 151 zł do 200 zł - 10 pkt.
Franszyza od 201 zł do 300 zł - 5 pkt.
Franszyza powyżej 300 zł
- 0 pkt.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
Franszyza zniesiona (0 zł)
- 50 pkt.
Franszyza od 1 zł do 100 zł
- 40 pkt.
Franszyza od 101 zł do 150 zł - 30 pkt.
Franszyza od 151 zł do 200 zł - 20 pkt.
Franszyza od 201 zł do 300 zł - 15 pkt.
Franszyza od 301 zł do 400 zł - 10 pkt.
Franszyza od 401 zł do 500 zł - 5 pkt.
Franszyza powyżej 500 zł
- 0 pkt.
Zamawiający dokona oceny punktowej na podstawie formularza – franszyzy, który stanowi
załącznik nr 11 do SIWZ.
Sposób porównania cen ofert:
Liczba punktów =

Łączna przyznana liczba punktów .
Maksymalna ilość punktów możliwa
do uzyskania (190,00 pkt.)

x 100 pkt. x 10%

Dla Zadania Nr 2
Cena – 100%
Sposób porównania cen ofert:
Liczba punktów =

Najniższa cena
Cena badanej oferty

x 100 pkt. x 100%
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3.

Zamawiający będzie przyznawał punkty za kryteria w oparciu o w/w wyliczenia
arytmetyczne, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.

Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę przyznanych punktów na podstawie ustalonych
kryteriów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

5.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że dwie oferty lub
więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze spośród tych ofert
ofertę z niższą ceną.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1.

2.

XX.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców,
podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności:
- nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie
jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację w
zakresie każdego z kryteriów oraz łączną liczbę przyznanych punktów,
- uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miał
miejsce,
- uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,
- terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.
W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23
ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY:

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY:
1.

2.

Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar
umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy dotyczące
Ubezpieczenia objętego Zadaniem Nr 1, zawarte są w projekcie umowy stanowiącej
załączniki nr 7 do niniejszej specyfikacji. W przypadku Ubezpieczenia objętego Zadaniem
Nr 2, umową ubezpieczeniową będzie polisa ubezpieczeniowa, która winna być sporządzona
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz zgodnie z warunkami
określonymi w złożonej przez Wykonawcę ofercie
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian
w postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy:
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a) Zmiana wysokości składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy
ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz
w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych
a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z warunkami
zawartej umowy.
b) Zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku
ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy
o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez
Zamawiającego i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie, przy czym nowe polisy
komunikacyjne będą zawierane na okresy roczne zgodnie z warunkami zawartej umowy.
c) Zmiana zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego, w przypadku zmiany
w zakresie wykonywanej przez Zamawiającego działalności, zmiany lub wyłączenia
miejsca/lokalizacji wykonywania działalności.
d) Korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmiany
OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego
i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki.
e) Zmiany obowiązujących w zakresie ubezpieczeń przepisów prawnych.
f) Zmiana danych teleadresowych lub osób reprezentujących strony.
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.) przysługuje odwołanie
wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia bądź
na odrzucenie oferty odwołującego.
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Załączniki do SIWZ:
1. Wykaz budynków i budowli podlegających ochronie ubezpieczeniowej.
2. Wykaz sprzętu elektronicznego i oprogramowania podlegającego ochronie ubezpieczeniowej.
3. Wykaz pojazdów (na placu) podlegających ochronie ubezpieczeniowej.
4. Wykaz pojazdów podlegających ochronie ubezpieczeniowej.
5. Wykaz pojazdów posiadających wyposażenie dodatkowe – rejestratory GPS.
6. Formularz ofertowy.
7. Projekt umowy.
8. Formularz – zestawienie wysokości składek.
9. Formularz – zestawienie wysokości składek na ubezpieczenia komunikacyjne.
10. Formularz – zaakceptowane klauzule.
11. Formularz – franszyzy i udziały własne.
12. Oświadczenie w trybie art. 22 prawa zamówień publicznych.
13. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych.
14. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 uPzp.

Opracował: Specjalista ds. Zamówień Publicznych Katarzyna Wydra
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

BZ/ZP.02/21/02/14.

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
.........................................................................................................................
……………………………………………………………………………….
NIP*: .......................................................
REGON*: ................................................
Tel.*: ……………………………………
Fax* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: ……………………………………
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Saniko” Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
„Objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”
Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

zakresie

określonym

1.1. Zadanie Nr 1 Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie:
- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz
posiadania majątku,
- ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, NNW i AS).
Cena …............................................zł (Załącznik Nr 8 do SIWZ poz. Lp. 7 kol. 4)
słownie: ...................................................................................................................................
1.2. Zadanie Nr 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ustanowienia
zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz
szkód w środowisku w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie, w związku z prowadzeniem składowiska odpadów.
Cena …............................................zł
słownie: ...................................................................................................................................
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2. Termin wykonania zamówienia:
dla Zadania Nr 1 – 1 rok tj. 1 rok od dnia następnego po którym wygasają ważne
umowy ubezpieczenia.
dla Zadanie Nr 2 - 1 rok tj. od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
3. Zakres ubezpieczenia będący przedmiotem zamówienia zostanie wykonany w okresie
jednego roku od dnia następnego po którym wygasają ważne polisy ubezpieczeniowe.
4. Oświadczamy, że polisy ubezpieczeniowe będą sporządzane zgodnie z warunkami
określonymi w SIWZ oraz zgodnie z ze złożoną przez nas ofertą.
5. Gwarantujemy, że zaproponowane przez nas składki ubezpieczeniowe nie zmienią się
w trakcie trwania umowy.
6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy
na realizację Zadania Nr 1 został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku
wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku składania oferty na Zadanie Nr 2 oświadczamy, że umowa ubezpieczeniowa –
polisa ubezpieczeniowa będzie sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej
SIWZ oraz zgodnie z warunkami określonymi w złożonej przez nasz ofercie.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.
9. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907
ze zm.).
10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

informacje

niezbędne

do

prawidłowego

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ.
12. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.**
13. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:**
a). ................................................ podwykonawca: ...............................................................
b). ................................................ podwykonawca: …...........................................................
14. Oferta została złożona na ........................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr .................... do nr .......................... .
15. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach
od ................. do ................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione.
16. Integralna część oferty stanowią następujące dokumenty: ***
a) ....................................................................
b) ....................................................................
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c) ....................................................................
d) ……………………………………………
e) ……………………………………………
f) ……………………………………………
g) ……………………………………………
h) ……………………………………………
i) ……………………………………………
j) ……………………………………………
k) …………………………………………....
l) ……………………………………………
m) ……………………………………………
n) ……………………………………………
o)
Podpis i pieczęć ......................................................
(osoba /osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy)

.......................................... , data ....................................
**
***

Niepotrzebne skreślić
Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem
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Załącznik Nr 8 do SIWZ

BZ/ZP.02/21/02/14.

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI SKŁADEK
dla Zadania Nr 1

Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................................................

Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

Miejsce ubezpieczenia

Wysokość
składki za okres 1 roku

1

2

3

4

1.

2.

3.

Ubezpieczenie mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie mienia od
kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od szkód
materialnych

Włocławek, ul. Komunalna 4
RZUOK, Machnacz
Włocławek, ul. Komunalna 4
RZUOK, Machnacz
Włocławek, ul. Komunalna 4
RZUOK, Machnacz

4.

Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej, z tytułu prowadzonej
działalności oraz posiadania
majątku

-

5.

Ubezpieczenia komunikacyjne
(OC, AC, NNW i AS)*

-

6.

Ubezpieczenie wyposażenia
dodatkowego pojazdów

-

7.

RAZEM

* suma wartości składek na ubezpieczenie komunikacyjne określone w załączniku nr 9
do SIWZ, w poz. Lp. 54 kol. 5, 6, 7, 8.
** wartość składek na ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego pojazdów określone
w załączniku nr 9 do SIWZ, w poz. Lp. 54 kol. 9.
Podpis i pieczęć: .............................................
(osoba / osoby upoważnione do
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)

......................................., dnia ...................
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Załącznik Nr 10 do SIWZ

BZ/ZP.02/21/02/14.
Formularz zaakceptowanych klauzul
dla Zadania Nr 1
Nr
klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Uwagi

1.

Klauzula reprezentantów*

obligatoryjna

2.

Klauzula przepięcia*

obligatoryjna

3.

Klauzula rozstrzygania sporów*

obligatoryjna

4.

Klauzula likwidacyjna dotycząca
środków trwałych*

obligatoryjna

5.

Klauzula automatycznego pokrycia
w sprzęcie elektronicznym*

obligatoryjna

6.

Klauzula automatycznego pokrycia
w środkach trwałych i wyposażeniu*

obligatoryjna

7.

Wypłata odszkodowania*

obligatoryjna

8.

Klauzula przetężenia*

obligatoryjna

9.

Klauzula zabezpieczeń
przeciwpożarowych i
przeciwkradzieżowych

15 pkt.

10.

Klauzula zgłaszania szkód

10 pkt.

11.
12.

Klauzula niezawiadomienia w terminie
o szkodzie
Klauzula zaliczki na poczet
odszkodowania

5 pkt.
5 pkt.

13.

Klauzula usunięcia pozostałości po
szkodzie

5 pkt.

14.

Klauzula składowania

5 pkt.

Klauzula szybkiej likwidacji szkód
5 pkt.
(sprzęt elektroniczny)
Klauzula ochrony mienia nie
16.
5 pkt.
przygotowanego do pracy
* Brak akceptacji którejkolwiek lub wszystkich klauzul oznaczonych numerami od 1 do 8 spowoduje
odrzucenie oferty.
15.

Podpis i pieczęć ......................................................
(osoba /osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy)

.......................................... , data ....................................
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Załącznik Nr 11 do SIWZ

BZ/ZP.02/21/02/14.

Formularz – franszyzy
dla Zadania Nr 1

Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

1.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych

2.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku

3.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
od szkód materialnych

4.

Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej

5.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Wysokość franszyzy*

Franszyza integralna /
Franszyza redukcyjna
/wpisać właściwe/

* w przypadku zniesienia franszyzy należy wpisać 0 lub sformułowanie „franszyza zniesiona”
Wykonawca winien w danym rodzaju ubezpieczenia określić wysokość i/lub rodzaju franszyzy.
Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość oferowanych franszyz na poziomie:
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – do 300,00 zł
- ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku – do 300,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – do 500,00 zł
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – do 500,00 zł
- ubezpieczenia komunikacyjne – do 300,00 zł
Ocena zaoferowanych przez Wykonawcę franszyz nastąpi zgodnie z rozdz. XVIII. SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza przyznania w danym rodzaju ubezpieczenia:
- przyznania samego udziału własnego,
- jednoczesnego przyznania franszyzy i udziału własnego,
- procentowego udziału własnego lub franszyzy redukcyjnej,
pod rygorem odrzucenia oferty w postępowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca poda wysokość franszyz w walucie innej niż polskie złote, komisja
w trakcie oceny ofert dokona przeliczenia w oparciu o średni kurs NBP z dnia otwarcia ofert.

Podpis i pieczęć ......................................................
(osoba /osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy)

.......................................... , data ....................................
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Załącznik Nr 12 do SIWZ

BZ/ZP.02/21/02/14.

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................................
Adres Wykonawcy: ............................................................................................................

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika

Podpis i pieczęć: ................................................
(osoba / osoby upoważnione do
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)

......................................., dnia ...................

Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku
lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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BZ/ZP.02/21/02/14.

Załącznik Nr 13 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa Wykonawcy: .........................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
Art. 24 ust.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując
je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeśli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania;
b) Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie
albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej
5% wartości umowy;
c) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
d) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
e) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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g) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
i) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
j) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
k) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia
się wyroku;
l) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika

Podpis i pieczęć: .........................................................
(osoba / osoby upoważnione do
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)

......................................., dnia ................
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku
lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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Załącznik Nr 14 do SIWZ

BZ/ZP.02/21/02/14.

Informacja o przynależności
do grupy kapitałowej
Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................,
Adres Wykonawcy: ........................................................................................................,

Oświadczam/-y, że Wykonawca/-y, którego reprezentuję/-emy należy / nie należy* do grupy
kapitałowej.
W związku z przynależnością do grupy kapitałowej, przedkładam listę wszystkich podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej*:
1. ......................................................................................................
2. ......................................................................................................
3. ......................................................................................................
4. ......................................................................................................
5. ......................................................................................................
6. …………………………………………………………………...
Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), przez „grupę kapitałową” rozumie się
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
* niepotrzebne skreślić
UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika

Podpis i pieczęć: .........................................................
(osoba / osoby upoważnione do
podpisania oferty w imieniu Wykonawcy)

......................................, dnia ................
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku
lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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