
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, oraz ubezpieczenia pojazdów na 
rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach ZP/02/2013 

 

 
 

1 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zwaną dalej SIWZ  

 
 

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z 

późniejszymi zmianami ) zwaną dalej PZP 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

200 000 Euro 
 

 
 

 

na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie 
pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach – 

Dziedzicach  w okresie 01.01.2014r. – 31.12.2014r.  
 
 

 
 
Nr ogłoszenia: ZP/02/2013 
 
 

Termin składania ofert upływa w dniu 26.11.2013 r. o godzinie 10:00 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2013r., początek o godzinie 10:15 
 
        

  Zatwierdził: 
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Rozdział I  

INFORMACJE OGÓLNE 
I. Informacja o Zamawiającym 

1. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach, 
43-502 Czechowice –Dziedzice, ul. Drzymały 16,  

2. Telefon: 32/215 91 78 
3. Fax: 32/215 43 13 
4. E-mail: sekretariat@pkm.czechowice-dziedzice.pl 
5. Strona internetowa: www.pkm.czechowice-dziedzice.pl 
6. NIP: 652 14 96 283 Regon: 273561899 

II. Tryb udzielenie zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i stosuje się do niego 

przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759z późn. zm.), zwanej dalej PZP. 

III. Oferty częściowe, wariantowe 
1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzenia oferty. 
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne Pakiety  - I lub II  
3. Wykonawca wypełnia tylko formularz ofertowy tego Pakietu ( załącznik nr 7) na który składa 

ofertę tj.  
a) Pakiet I – ubezpieczenie mienia i działalności  
b) Pakiet II – ubezpieczenia komunikacyjne 
4. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednego Pakietu 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych– oferta musi obejmować całość 

przedmiotu zamówienia określonego w danym Pakiecie w Rozdziale II SIWZ. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy 

PZP. 
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art. 99÷101 PZP lub 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu art. 2 pkt. 2a PZP. 
IV. Zamówienia uzupełniające 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających. 
V. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

i dokumentów 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnielub za pomocą faxu lub poczty elektronicznej. Adres poczty 
elektronicznej do porozumiewania się  sekretariat@pkm.czechowice-dziedzice.pl (zgodnie z 
art. 27 ustawy PZP) 

2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą 
faxu bądź poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania 

3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 PZP, oświadczenia, dokumenty lub 
pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa 
się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej.  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści SIWZ 
5. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zapytania związane z treścią SIWZ, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Treść zapytań wraz z 

mailto:sekretariat@pkm.czechowice-dziedzice.pl
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wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej, na której udostępniono SIWZ www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępnia ją na stronie 
internetowejwww.bip.pkm.czechowice-dziedzice.pl 

7. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców 
8. Nie przewiduje się zebrania wykonawców. 
9. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując swoje 

zapytania:  
a. Pisemnie na  adres: Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach – 

Dziedzicach, 43-502 Czechowice – Dziedzice, ul. Drzymały 16 
b. Faxem na nr:  32/215 43 13 
c. Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pkm.czechowice-dziedzice.pl 

 
VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego  do kontaktowania  się z Wykonawcami jest: 

Pan Jan Malt - Dyrektor 
e-mail  j.malt@pkm.czechowice-dziedzice.pltel.  32/215 91 78 

VII. Informacje dodatkowe 
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZP/02/2013 

Wskazane jest, by Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na 
ten znak. 

2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca ubezpieczenia, a także zdobył na 
swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania 
wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
Rozdział II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMINY WYKONANIA 
 

I. Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług  ubezpieczenia  na rzecz Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach  w zakresie:  
a. Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  – Pakiet I 
b. Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – Pakiet I 
c. Ubezpieczenia szyb od stłuczenia – Pakiet I 
d. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - Pakiet I 
e. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i 

posiadanym mieniem  - Pakiet I 
f. obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych – Pakiet II 
g. ubezpieczenie autocasco – Pakiet II 
h. ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów – Pakiet II 
i. ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego (naklejki reklamowe) – Pakiet II 

2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe 

mailto:j.malt@pkm.czechowice-dziedzice.pl
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego pod względem 
przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ 

II. Terminy wykonania zamówienia 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.01.2014 – 31.12.2014  - ubezpieczenie 

mienia i odpowiedzialności cywilnej  
2. Zgodnie z załącznikiem nr 5 – ubezpieczenie komunikacyjne 

 
Rozdział III 
WADIUM 

 
1. Wykonawca przystępujący do zamówienia w ramach Pakietu II winien wnieść wadium w 

wysokości 3.500,00PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych.). 
2. Wadium może być wnoszone 

a) w pieniądzu najpóźniej do dnia 26.11.2013 do godz. 10:00 na konto 05 1050 1256 1000 0001 
0265 2708, 
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 
c) w gwarancjach bankowych  
d) e gwarancjach ubezpieczeniowych  
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6 ust 3 pkt 4 lit B ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. Nr 
109, poz. 1158 z późn. Zm.) 

3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na rachunek wskazany w pkt 2 
ppkt a). 
4. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy 
c) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów we wskazanym terminie 
5. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust 1 i 2 ustawy 
PZP. 
6. Wykonawca przystępujący do postępowania w ramach Pakietu I nie ma obowiązku wnoszenia 
wadium. 

Rozdział IV 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY ORAZ OFERTA 

I. Warunki udziału w postępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają zezwolenie Ministra 
Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym 
przedmiotem zamówienia, 

b. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie opisuje sposobu 
dokonywania spełniania warunku udziału w tym zakresie 

c. Dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia, Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania spełniania 
warunku udziału w tym zakresie 

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania 
spełniania warunku udziału w tym zakresie 

e. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust. 1 i 2 PZP  
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2. Sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na 
podstawie złożonego oświadczenia oraz dołączonych do oferty dokumentów wymienionych 
w podrozdziale II niniejszego Rozdziału, według zasady spełnia/nie spełnia. 

3. Nie spełnienie chociażby jednego z w.w. warunków skutkować będzie wykluczeniem 
wykonawcy z postępowania. 

II. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów  
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 PZP – do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 
a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 PZP - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, 
b. Aktualne zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP – do oferty należy 
załączyć następujące dokumenty: 

a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 
9do SIWZ, 

b. Aktualny odpis 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 PZP, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP. 

c. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości, niniejszy dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

 - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt c SIWZ, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Niniejszy 
dokument winien być wystawiony odpowiednio w terminie wskazanym w pkt c SIWZ. 

d. Stosownie do § 6 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów   
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty  
mogą być składane, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w  jednym z 
języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Interpretacja treści  

     dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski,          
      będzie realizowana  w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie. 
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, Wykonawca wraz z 
ofertą winien złożyć: 
a) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  art. 24 ust 2 pkt. 5 
ustawy PZP (wraz z oświadczeniem - załącznik nr 10 do SIWZ), lub informację o tym, że Wykonawca nie 
należy do grupy kapitałowej – wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ. 

III. Zasady udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie 
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w art. 24 ust. 1 PZP muszą być spełnione odrębnie przez każdego z wykonawców 
występujących wspólnie. Pozostałe warunki szczegółowe powinny być spełnione łącznie 
przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 
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2. Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są 
do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w 
pkt 2 SIWZ. 

4. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 
dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę (np. konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 

7. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod 
warunkiem zawieszającym. 

 
IV. Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, którą część zamówienia zamierza 
powierzyć podwykonawcom. 

2. W powyższym przypadku wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm) 
proponowanych podwykonawców.  

3. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym  
V. Wymogi formalne oferty  

1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 
a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej 
b. treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i musi zostać sporządzona wg formularza 

ofertowego,  
c. oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
d.  Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający 

identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy 
(wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

e. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli takie upoważnienie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpis z właściwego 
rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione 
przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.  

f. Oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać 
wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy i 
dołączone do oferty.  

g. We wszystkich przypadkach gdzie mowa jest o pieczątkach Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci formowej wykonawcy 

h. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 
treści art. 93 ust. 4 PZP. 

 
2. Forma oferty 

a. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć format nie większy niż A4. Arkusze 
o większych formatach należy złożyć do formatu A4 
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b. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki  do niniejszej 
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie 

c. Dokumenty samodzielnie przygotowane przez wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 
komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz 
odpowiadać co do treści wzorom załączonym do SIWZ 

d. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez 
osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy uprawnione/upoważnione są 
dwie lub więcej osoby) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

e. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej 
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez 
Zamawiającego) muszą być parafowane przez wykonawcę.  

f. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub 
poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z 
oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 
musi być potwierdzona przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy.  

g. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumenty wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna bądź budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.   

h. Zaleca się aby całość oferty była złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

i. materiały nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone 
i oddzielone od oferty, 

3. Na zawartość oferty składa się:  
a. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wzór druku stanowi załącznik nr 7 do 

SIWZ 
b. Wypełnione oraz podpisane oświadczenia oraz dokumenty wymienione w Rozdziale IV 

pkt. II .SIWZ  
c. Stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru 
d. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego 

4. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem 
ilości stron wchodzących w skład oferty.  

5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst ujednolicony Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca 
powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. 

6. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. 
7. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, 

cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 
 

VI. Opakowanie oferty 
1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 
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2. Koperta powinna być oznaczona:  
a. nazwą i siedzibą Wykonawcy,  
b. zaadresowana na adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w 

Czechowicach – Dziedzicach, 43-502 Czechowice – Dziedzice ul. Drzymały 16 
c. „ usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia 

pojazdów   na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach – 
Dziedzicach  - nie otwierać przed dniem 26.11.2013 o godz. 10:15 

d. Numerem sprawyZP/02/2013 
 

Rozdział V 
INFORMACJE O MIEJSCU ORAZ TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
I. Miejsce i termin składania ofert 

 
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach 

– Dziedzicach  przy  ul. Drzymały 16, do dnia 26.11.2013 do godziny 10:00 (Uwaga 
sekretariat czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) 

2. Oferty złożone po powyższym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania 
po upływie terminu na wniesienie protestu. 

3. Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert. 
 

II. Miejsce i termin otwarcia ofert  
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
w Czechowicach – Dziedzicach, 43-502 Czechowice – Dziedzice ul. Drzymały 16 w sali 
konferencyjnej w dniu 26.11.213 o godzinie 10:15 
 

III. Publiczne otwarcie ofert 
 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający ogłosi obecnym:  

a. Stan i ilość kopert (paczek) zawierających oferty 
b.  Nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana 
c. Informacje dotyczące ceny oraz inne informacje zawarte w       
    Formularzu oferty wykonawcy którego oferta jest otwierana 
d. Informacje o których mowa powyżej, Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, 

którzy nie było obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  
4. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające 

oferty, których dotyczy „Wycofanie”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez 
otwierania 

5. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przez otwarciem kopert 
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.  

IV. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert 

 
V. Zmiana i wycofanie oferty 
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1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu składania ofert. 

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) 
zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia 
kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem 
„zmiana nr .....”. 

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez   wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

 
Rozdział VI 

KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 
I. Tryb oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  
a. Zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania 
b. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego 

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

3. Zamawiający poprawia w ofercie:  
a. oczywiste omyłki pisarskie,  
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące  istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając 
o tym wykonawcę, którego oferta została    poprawiona. 

II. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

cena: waga 100% 
III. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 

1.Wkryterium cena punkty dla poszczególnych ofert zostaną ustalone przy zastosowaniu 
następującego wzoru: 

Dla Pakietu I  
 
 

                najniższa zaoferowana cena  
C  =                            x  100 

 cena zaoferowana w badanej ofercie 
 
Maksymalna liczba punktów w kryterium cena (C) wynosi 100 

 
 
Dla Pakietu II  
 

                najniższa zaoferowana cena  
C  =                            x  100 

 cena zaoferowana w badanej ofercie 
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Maksymalna liczba punktów w kryterium cena (C) wynosi 100 

 
2. Za najkorzystniejszązostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w danym 

Pakiecie. 
 

Rozdział VII 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 
1. Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia poda cenę w sposób określony w Formularzu 

ofertowym, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 
2. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu ofertowym  

3. Cena oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia 
w zakresie określonym w rozdziale II SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” oraz załączniku 
nr 1 do SIWZ, pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 

4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 
wprost z SIWZ (w tym przekazanego załącznika nr 1 do SIWZ), jak również koszty w nich nie 
ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Oznacza to iż cena musi 
dodatkowo obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej 
staranności oraz realizacji zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

5. Cena będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie choćby zwiększył się zakres świadczeń i 
zmieniły koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że wykonawca skalkuluje 
wszystkie potencjalne ryzyka (obiektywnie możliwe do przewidzenia) jakie mogą wystąpić przy 
realizacji przedmiotu umowy oraz, że przewidział właściwą organizację dla poprawnego i 
terminowego zrealizowania przez wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszego 
postępowania. 

6. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku), jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten 
sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić 
w górę. 

 
Rozdział VIII 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca nie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy.  

 
Rozdział IX 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 
określonego w Rozdziale VI pkt II SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą ilość punktów zgodnie z kryterium określonym  w 
Rozdziale VI pkt II SIWZ. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
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adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne, 

c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 PZP, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w pkt 2 a)  SIWZ również na swojej stronie internetowej 
www.bip.pkm.czechowice-dziedzice.ploraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

4. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy 
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
Rozdział X 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy ubezpieczeniowej zawiera 
załącznik nr 11 do SIWZ 

2. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale i za pośrednictwem brokera 
ubezpieczeniowego CarboAsecura S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Targiela 14 

3. Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy. 
 

Rozdział XI 
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Prawa zamówień 

publicznych „Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych. 
Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Prawa zamówień publicznych 
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. Odwołanie powinno 
wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c. odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A) 
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdziale I pkt V. SIWZ. 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP. 

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w PZP 
dla tej czynności. 

9. Na czynności, o których mowa w pkt 8 SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 4 
SIWZ. 

10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 27 
ust. 2 PZP (faksem lub pocztą elektroniczną) albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób. 

11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i pkt 11 SIWZ wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do 
przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

14. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 
PZP. 

15. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli PZP nie 
stanowi inaczej.  

16. W postępowaniu mają także zastosowanie następujące przepisy wykonawcze dotyczące 
odwołań:  

a. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. nr 48, poz. 280), 

b. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym 
i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41, poz. 238).  

17. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis. 
18. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 

uiszczenia dołącza się do odwołania. 
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
20. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy PZP 
nie stanowią inaczej. 

21. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
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przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

22. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 
lub w części. 

 
Rozdział XII 

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 
  
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ: 

1. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1, 
2. Wykaz mienia do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych – Załącznik nr 2 
3. Informacje dodatkowe –Załącznik nr 3 
4. Wykaz sprzętu elektronicznego – Załącznik nr 4 
5. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – Załącznik nr 5 
6. Informacja o przebiegu ubezpieczenia – Załącznik nr 6 
7. Formularz ofertowy – Załącznik nr 7 
8. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP - Załącznik 

nr 8 
9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy – Załącznik nr 9 
10. Oświadczenie wykonawcy w trybie ast 24 ust. 2 pkt 5 
11. Istotne postanowienia – Załącznik nr 11 

 
 
Czechowice - Dziedzice, dnia 12.11.2013 
 

 
 
Zatwierdzam…………………… 
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Załącznik nr 1 
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

a) Przedmiot ubezpieczenia 
 Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie 

tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z zasadami rachunkowości i odpowiedzialność 
cywilna w związku z prowadzoną działalnością, a mianowicie:  

 środki trwałe zapisane w ewidencjach oraz wyposażenie obiektów, wyposażenie nie 
będące środkami trwałymi, mienie osobiste pracowników, wartości pieniężne w 
schowku oraz poza schowkiem (np. kasy fiskalne), środki obrotowe, nakłady 
inwestycyjne, 

 odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem 
Zamawiającego. 

 Dodatkowo ubezpieczenie powinno pokrywać koszty: 

 zabezpieczenia mienia przed szkodą w granicach sumy ubezpieczenia określonych w 
umowie ubezpieczenia dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą 
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, dla których takie sumy były ustalone – 
dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, 

 usunięcia pozostałości po szkodzie (ponad sumę ubezpieczenia) - do limitu 
odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł w okresie ubezpieczenia – – dotyczy 
ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów (zgodnie z treścią klauzuli),  

 zniszczonych zabezpieczeń lokali – do limitu 10.000 zł – dotyczy ubezpieczenia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku, 

 zniszczenia wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi 
ochroną w ramach umowy ubezpieczenia - do limitu 10% wysokości szkody jednak w 
granicach sumy ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla zagrożonych 
zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, 
dla których takie sumy były ustalone – dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych 
żywiołów. 

b) Miejsca ubezpieczenia 
 43-502 Czechowice Dziedzice, ul. Drzymały 16 
 43-502 Czechowice – Dziedzice, ul. Towarowa 128 

 
c) Okres ubezpieczenia 
1. Od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. – w odniesieniu do ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności 

cywilnej  
2. Zgodnie z załącznikiem nr 5 - w odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów 

 
d) Ważne:  
Zamawiający informuje, iż istnieje prawdopodobieństwo przekształcenia   trakcie trwania okresu 
ubezpieczenia PKM Czechowice – Dziedzice w spółkę prawa handlowego. W takim wypadku nowy 
podmiot przejmie dotychczasowe zobowiązania PKM Czechowice  - Dziedzice, a oczekiwaniem 
Zamawiającego jest aby zawarte w drodze niniejszego postępowania umowy ubezpieczenia zostały 
aneksowane. W aneksach jako ubezpieczający i właściciel mienia zostanie wskazany nowo powołany 
podmiot. O fakcie zajścia przedmiotowych zmian Zamawiający powiadomi Wykonawcę  stosownym 
pismem.  
 
e) Zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych – Pakiet I 
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Minimalny zakres ubezpieczenia: 
Ogień, eksplozja, uderzenia pioruna, uderzenie lub upadek pojazdu powietrznego, huragan (z 
włączeniem szkód powstałych w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynku), deszcz 
nawalny, grad (z włączeniem szkód powstałych w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz 
budynku), powódź, lawina, trzęsienie ziemi, zapadanie lub obsuwanie się ziemi, śnieg, dym, 
sadzę, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, huk ponaddźwiękowy, szkody 
spowodowane przez wydostanie się wody lub innych cieczy lub pary z instalacji wodociągowych, 
wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, roztopy śniegu, upadek 
drzew i masztów na ubezpieczony przedmiot, zniszczenia wskutek akcji ratowniczej, dewastacja 
(w tym graffiti), przepięcie wywołane wyładowaniami atmosferycznymi oraz prądem o 
niewłaściwych parametrach 
 
Definicje mające zastosowanie w niniejszym postępowaniu 
 
Powódź -  zalanie terenu w wyniku podniesienia się wody w korytach wód płynących lub 
stojących wskutek: opadów atmosferycznych, spływu wód po zboczach, topnienia kry lodowej, 
tworzenia się zatorów lodowych. 
Zalanie -  szkoda powstała wskutek:  

1. niezamierzonego i nie kontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z 
przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych, 

2. cofnięcia się wody lub ścieków z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  
3. wydostania się wody lub innej substancji z uruchamianej automatycznie instalacji gaśniczej, z 

wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, 
modernizacji instalacji lub budynku,  

4. nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach 
określonych w pkt 1. 
 

Deszcz nawalny – opad deszczu potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) 
o współczynniku natężenia, co najmniej 4 wg stosowanej przez IMiGW skali; w przypadku braku stacji 
pomiarowej w miejscu szkody, należy brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich 
powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego 
Kradzież zwykła - rozumiana jako zabór mienia w celu przywłaszczenia ubezpieczonych przedmiotów w 
czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia, pod warunkiem, że Ubezpieczający bezzwłocznie po 
stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zawiadomi o tym fakcie policję. Jak również 
pod warunkiem, że braki w majątku nie będą wynikały z niedoborów inwentarzowych.  

Dla pozostałych zdarzeń przyjmuje się za obowiązujące definicje stosowane przez Wykonawcę.  
 
Przedmiot i sumy ubezpieczenia  
 
Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie wykazane w załączniku nr 2 do SIWZ 

 
Suma ubezpieczenia – wg wartości księgowej bez VAT, dla środków obrotowych – cena  
nabycia/koszt Wytworzenia, dla budynku wartość odtworzeniowa, dla wartości pieniężnych  
wartość nominalna, dla biletów wartość wytworzenia 
 
Limity na pierwsze ryzyko:  
Nakłady inwestycyjne: 50 000,00 zł  
Przepięcia: 100 000,00 zł  
Dewastacja: 50 000,00 zł  
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Dodatkowe informacje: 
ubezpieczeniu podlega sprzęt własny oraz otrzymany w nieodpłatne użytkowanie jak również  
użytkowany na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, użyczenia bądź innej formy dopuszczonej  
przepisami prawa.  

 
Franszyzy: 
Franszyza integralna: 200,00 zł. 
Franszyza redukcyjna/udział własny: brak. 
 
Klauzule dodatkowe: 
 

1) Stempla bankowego/płatności 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego (bez względu na 
formę – papierową czy elektroniczną) lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę 
złożenia polecenia przelewu na właściwy rachunek Ubezpieczyciela lub datę stempla pocztowego 
na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się 
wystarczające środki finansowe. 

 
2) Pro rata temporis 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, a w szczególności związane z 
dopłatą składek oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień 
ochrony ubezpieczeniowej. 

 
3) Warunków i taryf/niezmienności stawek 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie 
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca  
w stosunku do polisy zasadniczej. 

 
4) Płatności rat/nie ściągania rat niewymaganych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych    
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia  
strony uzgodniły, że: 
w przypadku wypłaty odszkodowania,Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia  
z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 
 

5) Klauzula reprezentantów 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
przez Ubezpieczającego, przy czym za Ubezpieczającego uważa się: 
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 w przypadku przedsiębiorstw państwowych – dyrektora, jego zastępców i innych 
pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu 
Ubezpieczającego, 

 w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych – członków zarządu, 
prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w 
imieniu Ubezpieczającego, 

 w przypadku spółek jawnych i komandytowych – wspólników, prokurentów  
i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu 
Ubezpieczającego, 

 w przypadku spółek cywilnych – wspólników oraz umocowane przez nich osoby trzecie, 

 w przypadku osób fizycznych – pełnomocników.  
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się 
odpowiednio do Ubezpieczonego. 

 
6) Automatycznego ubezpieczenia nowych inwestycji i zmniejszenia mienia 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
a) nowo nabyte środki trwałe,  
b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, 
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich 
posiadania na Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się 
wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka 
związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być 
potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku 
oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 

2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni 
po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy 
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy 
ubezpieczenia w odniesieniu do lokalizacji  

4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w 
klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia.  

5. Składka będzie naliczana pro rata za każdy dzień od dnia przyjęcia środków do ewidencji. 
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu 

wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, itp, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia 
składki na zasadach analogicznych. 
 

    7) Klauzula ograniczenia zasady proporcji 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
a) wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w 
przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju 
zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu 
szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu 

b) wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, 
gdy wysokość szkody nie przekracza 5 000 zł  
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8)       Niezawiadomienia w terminie o szkodzie/przekroczenia terminu zgłoszeniaszkody 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia ubezpieczyciela  
o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie 
w terminie uniemożliwiło ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. 

 
9)       Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia 
zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania ubezpieczonemu,  
w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz ubezpieczonego 
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych 
przez te osoby umyślnie.  

 
10)     Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel pokryje ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty 
poniesione przez Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, 
powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami 
rozbiórki/demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. 
Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części 
ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy 
mienia dotkniętego szkodą. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych  
z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. 
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem 
zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak 
odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę  
w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym 
zakresie ubezpieczenia mienia.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 200 000 zł.  
 

11)    Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 

 dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto: 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 brutto uszkodzonego lub utraconego środka trwałego, bez potrącenia 
umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtwarzania utraconego 
środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości 
księgowej brutto danego środka trwałego.  

 dla środków ubezpieczanych wg wartości odtworzeniowej: bez względu na stopień umorzenia 
księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na wartość 
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odtworzeniową odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości 
odtworzeniowej uszkodzonego lub utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia 
księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtwarzania utraconego środka trwałego 
wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości odtworzeniowej 
danego środka trwałego.  

 
12)      Klauzula ubezpieczenia przepięć: 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek przepięcia 
spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym oraz dostarczeniem prądu o niewłaściwych 
parametrach, za które uważa się krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający 
maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100 000 zł.  
 

13)    Klauzula zmiany miejsca użytkowania/swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w 
przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji na terenie RP. Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu, prac 
demontażowych/budowlano-montażowych. W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany 
jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty 
zmiany miejsca ubezpieczenia.  

 
14)    Klauzula ubezpieczenia od dewastacji/wandalizmu 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek 
dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, w tym również szkody estetyczne 
 z graffiti włącznie . 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 zł, 
sublimit odpowiedzialności na ryzyko graffiti na jedno i wszystkie zdarzenia  
w okresie ubezpieczenia wynosi 5 000 zł.  

 
Zabezpieczenia przeciw – pożarowe: 

Zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje posiadają niżej wymienione zabezpieczenia p.poż: 
-  budynek lub lokal jest wyposażony w gaśnice, agregaty gaśnicze zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
-  na kontrolkach (etykietach) sprzętu gaśniczego znajduje się potwierdzenie jego 

konserwacji przeprowadzonej, co najmniej 2 razy w roku. 
 

2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku – Pakiet I 
Minimalny zakres ubezpieczenia: 
Kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana) 
Rabunek (dokonany i usiłowany) 
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Wandalizm 
Kradzież zwykła z limitem 5 000 zł  
 
Przedmiot  suma ubezpieczenia: 

      urządzenia i wyposażenie – wszystkie lokalizacje: 50 000 zł   
      bilety w kasie: 700 000 zł - wg wartości nominalnej 
      wartości pieniężne w lokalu i transporcie SU 10 000 zł  

Rozszerzenie odpowiedzialności o ryzyko kradzieży zwykłej z limitem 5 000 zł dotyczy także 
gotówki 

 
      system ubezpieczenia na I ryzyko, wartości pieniężne wg wartości nominalnej, bilety wg wartości  
      nominalnej (cen sprzedaży) 

  
Dodatkowe informacje: 
ubezpieczeniu podlega sprzęt własny oraz otrzymany w nieodpłatne użytkowanie oraz 
użytkowany na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy dopuszczonej 
przepisami prawa. 
Franszyzy: 
Franszyza integralna: 200 zł 
Franszyza redukcyjna/udział własny: brak. 
Klauzule dodatkowe: 
 

1) Stempla bankowego/płatności 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego (bez względu 
na formę – papierową czy elektroniczną) lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa 
się datę złożenia polecenia przelewu na właściwy rachunek Ubezpieczyciela lub datę 
stempla pocztowego na prze¬kazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku 
Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe. 
 
2) Warunków i taryf/niezmienności stawek 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub pod¬wyższania sumy ubezpieczenia w 
okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek 
obowiązująca  
w stosunku do polisy zasadniczej. 
 
3) Niezawiadomienia w terminie o szkodzie/przekroczenia terminu zgłoszeniaszkody 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia ubezpieczyciela  
o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy 
niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru 
szkody. 

 
3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia – Pakiet I  
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Minimalny oczekiwany zakres ubezpieczenia: szkody powstałe wskutek stłuczenia/rozbicia 
ubezpieczonych przedmiotów wraz z kosztami transportu oraz ustawienie rusztowań, bądź najmu 
odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki) 
 
Przedmiot ubezpieczenia: oszklenie zewnętrzne oraz wewnętrzne: okienne, drzwiowe, ścienne i 
dachowe, szklane przegrody, świetliki, płyty szklane stanowiące składowe części mebli i gablot 
reklamowych, w tym także szyby specjalne ,tj. antywłamaniowe, kuloodporne i inne, witraże, 
lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach.   

 
Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł  
System ubezpieczenia: na I ryzyko 
Franszyzy 
Franszyza integralna: 100 zł  
Franszyza redukcyjna/udział własny: brak 
 
Klauzule dodatkowe:  
 

1) Stempla bankowego/płatności 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego (bez względu 
na formę – papierową czy elektroniczną) lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa 
się datę złożenia polecenia przelewu na właściwy rachunek Ubezpieczyciela lub datę 
stempla pocztowego na prze¬kazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku 
Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe. 
 
2) Warunków i taryf/niezmienności stawek 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub pod¬wyższania sumy ubezpieczenia w 
okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek 
obowiązująca  
w stosunku do polisy zasadniczej. 
 
3) Niezawiadomienia w terminie o szkodzie/przekroczenia terminu zgłoszeniaszkody 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia ubezpieczyciela  
o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy 
niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru 
szkody. 

 
 

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – Pakiet I 
 
Minimalny oczekiwany zakres ubezpieczenia:  
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Ogień, eksplozja, uderzenia pioruna, uderzenie lub upadek pojazdu powietrznego, huragan (z 
włączeniem szkód powstałych w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynku), deszcz 
nawalny, grad (z włączeniem szkód powstałych w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz 
budynku), powódź, lawina, trzęsienie ziemi, zapadanie lub obsuwanie się ziemi, śnieg, dym, sadzę, 
uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, huk ponaddźwiękowy, szkody spowodowane przez 
wydostanie się wody lub innych cieczy lub pary z instalacji wodociągowych, wodno-
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, roztopy śniegu, upadek drzew i 
masztów na ubezpieczony przedmiot, zniszczenia wskutek akcji ratowniczej, awaria instalacji 
wodociągowych i technologicznych, działanie wody i wilgoci, przepięcia, przetężenia i inne 
przyczyny elektryczne, błąd w obsłudze, niewłaściwe użytkowanie, kradzież z włamaniem 
(dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), wandalizm.  
Warunki dodatkowe: 

 Pokrycie szkód w sprzęcie czasowo wyłączonym z eksploatacji lub posiadanym/nabytym ale 
przechowywanym przed włączeniem do eksploatacji 

 Ochrona dla sprzętu mobilnego poza jednostkami stacjonarnymi, w tym od kradzieży z 
włamaniem i rabunku 

Ubezpieczeniem w przedmiotowym zakresie winien zostać sprzęt stacjonarny oraz przenośny 
także poza miejscem ubezpieczenia, w tym sprzęt zamontowany w pojazdach.  
Przedmiot ubezpieczenia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 
System ubezpieczenia: wg wartości odtworzeniowej, nowej 
Sprzęt stacjonarny SU 28 000 zł  
Sprzęt przenośny SU 720 000 zł   
Oprogramowanie/licencje SU 235 000 zł 
Franszyzy:  
Franszyza integralna: brak 
Franszyza redukcyjna/udział własny:   

a)Sprzęt stacjonarny 200 zł  
b)Sprzęt przenośny: 10% nie mniej niż 200 zł w przypadku kradzieży z włamaniem i 
rabunku poza miejscem ubezpieczenia oraz w przypadku upuszczenia sprzętu, dla 
pozostałych zdarzeń 200 zł  
c) Oprogramowanie: 10% nie mniej niż 200 zł 

 
Klauzule dodatkowe: 

1)       Stempla bankowego/płatności 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego (bez względu na 
formę – papierową czy elektroniczną) lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę 
złożenia polecenia przelewu na właściwy rachunek Ubezpieczyciela lub datę stempla pocztowego 
na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się 
wystarczające środki finansowe. 

 
2)       Pro rata temporis 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, a w szczególności związane z 
dopłatą składek oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień 
ochrony ubezpieczeniowej. 
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3)       Warunków i taryf/niezmienności stawek 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie 
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca  
w stosunku do polisy zasadniczej. 

 
4)       Płatności rat/nie ściągania rat niewymaganych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych    
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia  
strony uzgodniły, że: 
w przypadku wypłaty odszkodowania,Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia  
z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 
 

5)      Klauzula reprezentantów 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
przez Ubezpieczającego, przy czym za Ubezpieczającego uważa się: 

 w przypadku przedsiębiorstw państwowych – dyrektora, jego zastępców i innych 
pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu 
Ubezpieczającego, 

 w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych – członków zarządu, 
prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w 
imieniu Ubezpieczającego, 

 w przypadku spółek jawnych i komandytowych – wspólników, prokurentów  
i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu 
Ubezpieczającego, 

 w przypadku spółek cywilnych – wspólników oraz umocowane przez nich osoby trzecie, 

 w przypadku osób fizycznych – pełnomocników.  
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się 
odpowiednio do Ubezpieczonego. 

 
6)      Automatycznego ubezpieczenia nowych inwestycji i zmniejszenia mienia 
          1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych  
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony  
uzgodniły, że: 
          a) nowo nabyte środki trwałe,  
          b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, 

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania 
na Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc 
ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem 
nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. 
fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje 
mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym 
prób i testów). 
2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 
dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 
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3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy 
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy 
ubezpieczenia w odniesieniu do lokalizacji  
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty 
w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia.  
5. Składka będzie naliczana pro rata za każdy dzień od dnia przyjęcia środków do ewidencji. 
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu 
wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, itp, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki 
na zasadach analogicznych. 

 
7)           Niezawiadomienia w terminie o szkodzie/przekroczenia terminu zgłoszenia szkody 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 

zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia ubezpieczyciela  
o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy  
niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. 

 
8)         Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych  
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony  
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia  
zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania ubezpieczonemu,  
w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz ubezpieczonego  
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych  
przez te osoby umyślnie. 
9)       Klauzula zmiany miejsca użytkowania/swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w 
przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji na terenie RP. Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu, prac 
demontażowych/budowlano-montażowych. W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany 
jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty 
zmiany miejsca ubezpieczenia.  

 
 

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i 
posiadanym mieniem – Pakiet I  
Rodzaj działalności: prowadzenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, ponadto świadczone 
są także usługi naprawcze pojazdów należących do osób trzecich na terenie warsztatu 
należącego do PKM. Usługi te stanowią jednak marginalną część działalności przedsiębiorstwa 
ok. 5% (w przypadku przekształcenia w spółkę prawa handlowego udział usług naprawczych 
może wzrosnąć, jednak na chwilę obecną trudne do oszacowania jest jaki będzie ich udział w 
strukturze przychodów) 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia: ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej Zamawiającego (reżim deliktowo- kontraktowy) jeżeli  w związku ze zdarzeniem 
powodującym szkodę osobową (szkoda będąca następstwem zdarzenia polegającego na 
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spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia) lub rzeczową (szkoda będąca 
następstwem zdarzenia polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), powstałą w 
okresie ubezpieczenia w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem jest 
zobowiązany w myśl przepisów prawa do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez 
niego szkody wraz z pełnymi następstwami. 
 
W szczególności ubezpieczona powinna być działalność polegająca na: posiadaniu mienia 
własnego, prowadzenia działalności zgodnie z wyżej podanym opisem, a także:  
- odpowiedzialność cywilna pracodawcy (bez względu na formę zatrudnienia tj. umowa o   

                   pracę, umowa  zlecenie, mianowanie, powołanie i inne dopuszczone przepisami prawa) 
                 -  szkody w mieniu pracowników w tym szkody w pojazdach (z wyłączeniem kradzieży pojazdu) 

- szkody w mieniu osób trzecich prowadzących działalność w obiektach PKM  
- szkody w następstwie awarii CO i wod – kan 
- OC najemcy nieruchomości 
- szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne niepodlegające rejestracji  
- szkody wyrządzone w mieniu poddanym obróbce, naprawie, itp. 
- szkody po wykonaniu usługi  
- szkody wyrządzone w pojazdach 
 
Suma gwarancyjna (delikt + kontrakt): 2 000 000,00 zł  
Limity odpowiedzialności:  
- odpowiedzialność cywilna pracodawcy – do wysokości SU 
- szkody w mieniu pracowników w tym w pojazdach – limit 100 000 zł  
- szkody w mieniu osób trzecich prowadzących działalność w obiektach PKM –  
     limit 100 000,00 zł  
- szkody w następstwie awarii CO i wod – kan – do wysokości SG 
- OC najemcy nieruchomości – do wysokości SG 
- szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne niepodlegające rejestracji  do wysokości SU 
- szkody wyrządzone w mieniu poddanym obróbce, naprawie, itp. – limit 100 000,00 zł  
- szkody po wykonaniu usługi – limit 100 000,00 zł  
- szkody wyrządzone w pojazdach – limit 100 000,00 zł  
Franszyzy 
Franszyza integralna: 200 zł w szkodach rzeczowych, dla OC pracodawcy świadczenie ZUS 
Franszyza redukcyjna/udział własny: brak 
 
Obroty za rok 2012:  5 859 706,35 
Liczba pracowników: 62 
Liczba pojazdów wolnobieżnych niepodlegających rejestracji:1 
 
Klauzule dodatkowe:  
 

1)       Stempla bankowego/płatności 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego (bez względu na 
formę – papierową czy elektroniczną) lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę 
złożenia polecenia przelewu na właściwy rachunek Ubezpieczyciela lub datę stempla pocztowego 
na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się 
wystarczające środki finansowe. 
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2)       Warunków i taryf/niezmienności stawek 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie 
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca  
w stosunku do polisy zasadniczej. 

 
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – Pakiet II 
 

Zakres ubezpieczenia – zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r., o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych – Dz. U. nr 124 z 2003 r., poz. 1152. 
Suma gwarancyjna na jeden pojazd: zgodnie z Ustawą 
Wykaz pojazdów – zgodnie z załącznikiem nr 5 
Klauzule obligatoryjne:  
 

1)       Stempla bankowego/płatności 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego (bez względu na 
formę – papierową czy elektroniczną) lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę 
złożenia polecenia przelewu na właściwy rachunek Ubezpieczyciela lub datę stempla pocztowego 
na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się 
wystarczające środki finansowe. 

 
2)       Warunków i taryf/niezmienności stawek 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie 
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca  
w stosunku do polisy zasadniczej. 
 

7. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów - Pakiet II 
 
Minimalny zakres świadczeń dla kierowcy i pasażera: 
- z tytułu uszczerbku na zdrowiu procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi 
trwałego uszczerbku na zdrowiu; 
- w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 
lat od wypadku 100% sumy ubezpieczenia. 

 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia: przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych 
wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów, doznanych w związku z ich użytkowaniem na 
terenie RP. 
Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł 
Wykaz pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 5 
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Franszyzy: 
Franszyza integralna: brak. 
Franszyza redukcyjna/udział własny: brak. 
 
Klauzule obligatoryjne:  
 

1)       Stempla bankowego/płatności 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego (bez względu na 
formę – papierową czy elektroniczną) lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę 
złożenia polecenia przelewu na właściwy rachunek Ubezpieczyciela lub datę stempla pocztowego 
na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się 
wystarczające środki finansowe. 

 
2)       Warunków i taryf/niezmienności stawek 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie 
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca  
w stosunku do polisy zasadniczej. 

 
8. Ubezpieczenie autocasco Pakiet II 

 
Minimalny zakres ubezpieczenia:  
Szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego wyposażenia 
wskutek: zderzenia pojazdów, nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z 
osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, powodzi, 
zatopienia, pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się lub 
zapadania ziemi, działania innych sił przyrody, działania osób trzecich, rozlania lub naniesienia 
na jezdnię substancji śliskich, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego 
pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, samoistne otwarcie pokrywy przedniej silnika 
lub bagażnika, kradzież pojazdu, kradzież wyposażenia pojazdu, rabunek (rozbój), mechaniczne 
uszkodzenie zamków w wyniku próby kradzieży lub włamania.   
Suma ubezpieczenia – wartości netto pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 5 
Franszyzy: 

Franszyza integralna: 200,00 zł, 
Franszyza redukcyjna/udział własny: brak. 
 

Zasady likwidacji szkód w pojazdach Ubezpieczonego, ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia 
AC 
Zasady likwidacji szkód w pojazdach Zamawiającego ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia 
AC 
- w przypadku szkody o znaczny rozmiarze tzw. całkowitej, Ubezpieczyciel pokryje koszty 
naprawy do wysokości sumy ubezpieczenia lub na wniosek Zamawiającego przejmie pojazd i 
wypłaci odszkodowanie do wysokości sumy ubezpieczenia. 
- w przypadku szkody określenie zakresu naprawy nastąpi w czasie do 24 godzin od zgłoszenia 
szkody, dotyczy to także oględzin dodatkowych. Do powyższego nie wlicza się dni wolnych od 
pracy.  
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- Zamawiający ma prawo dokonania napraw w wybranych przez siebie warsztatach 
naprawczych. Ubezpieczyciel zapłaci odszkodowanie uwzględniając koszt części zamiennych 
oraz stawki roboczogodziny obowiązujące w tych warsztatach  
- wartość pojazdów dla celów ustalenia odszkodowania przez pierwsze 6 miesięcy 
obowiązywania każdej indywidualnej polisy ubezpieczenia AC jest równa sumie ubezpieczenia 
- wypłata odszkodowania niezależnie od ilości szkód na pojeździe bez potrąceń franszyz 
redukcyjnych, bez potrąceń tytułu zużycia lub amortyzacji bez względu czy naprawiana część 
nadaje się do naprawy lub wymiany i czy była wcześniej naprawiana, bez redukcji sumy 
ubezpieczenia po szkodzie 
 
Klauzule obligatoryjne:  

1)       Stempla bankowego/płatności 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego (bez względu na 
formę – papierową czy elektroniczną) lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę 
złożenia polecenia przelewu na właściwy rachunek Ubezpieczyciela lub datę stempla pocztowego 
na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się 
wystarczające środki finansowe. 

 
2)       Warunków i taryf/niezmienności stawek 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie 
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca  
w stosunku do polisy zasadniczej. 

 
3)       Klauzula odstąpienia od oględzin w ubezpieczeniu w autocasco 
  Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych      
warunków  ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony     
  uzgodniły, że: 
  ubezpieczyciel znosi obowiązek oględzin przed rozpoczęciem ochrony dla pojazdów:  

-  fabrycznie nowych,  
- pojazdów używanych jeżeli zgłoszenie  do ubezpieczenia zostanie dokonane najpóźniej w 
ostatnim dniu obowiązującej umowy ubezpieczenia AC,  a w przypadku gdy obowiązująca 
umowa AC została zawarta u innego ubezpieczyciela dodatkowym warunkiem jest dostarczenie 
kserokopii dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego fakt zawarcia tej umowy oraz przez 
ubezpieczającego pisemnego oświadczenia o braku uszkodzeń pojazdu. 

 
4)           Klauzula ograniczenia zasady proporcji 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych  
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony  
uzgodniły, że: 

 a) wyłączona zostaje  zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, 
gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości 
będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120% sumy 
ubezpieczenia tego przedmiotu 

b) wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, 
gdy wysokość szkody nie przekracza 5 000 zł  
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9. Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego pojazdów w postaci naklejek reklamowych – 
Pakiet II 
Minimalny oczekiwany zakres ubezpieczenia:  
szkody polegające na uszkodzeniu zniszczeniu naklejek reklamowych wskutek: zderzenia 
pojazdów, nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, 
zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, powodzi, zatopienia, 
pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się lub zapadania  
ziemi, działania innych sił przyrody, działania osób trzecich, rozlania lub naniesienia na jezdnię 
substancji śliskich,  nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego 
Górna granica odpowiedzialności dla każdego pojazdu – zgodnie z załącznikiem nr 5 
Wykaz pojazdów – zgodnie z załącznikiem nr 5 

 
Franszyzy 
Franszyza integralna: 200 zł  
Franszyza redukcyjna/udział własny: brak 
 
Klauzule dodatkowe:  
 

1)       Stempla bankowego/płatności 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego (bez względu na 
formę – papierową czy elektroniczną) lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę 
złożenia polecenia przelewu na właściwy rachunek Ubezpieczyciela lub datę stempla pocztowego 
na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się 
wystarczające środki finansowe. 

 
2)       Warunków i taryf/niezmienności stawek 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie 
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca  
w stosunku do polisy zasadniczej. 
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Załącznik nr 2 
 

Wykaz mienia do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Lp.  Nazwa Wartość 

1 Budynki 6 500 000,00 

2 Kontener stacji paliw 151 073,95 

3 Przyłącze cieplne z rur 108 201,38 

4 Podnośnik do autobusów 73 290,00 

5 Przyłącze wody 21 568,04 

6 
System kontroli i rejestracji 
tankowań 

18 030,00 

7 Podnośnik widłowy 15 370,47 

8 Wyciąg  spalin samochodowych 8 741,00 

9 Kasa pancerna 6 336,29 

10 Myjka samochodowa ciśnieniowa 5 100,56 

11 Regał metalowy 22 szt. 4 840,00 

12 Instrukcja bezp.pożar. PT 3 599,00 

13 Klucz pneumatyczny nasadowy 3 583,16 

14 Centrala telefoniczna 3 040,00 

15 Zastaw komputerowy 2 699,00 

16 
Spawarka MIG MAG z 
wyposażeniem 

2 650,84 

17 Notebook 2 564,75 

18 Urządz. Diagn.inter. 2 429,10 

19 Kserokopiarka 3400,00 

20 Liczarka do bilonu 2 372,46 

21 Wykaszarka spalinowa 2 299,18 

22 Myjka wysokociśnieniowa  2 260,10 

23 Zestaw komp. 2 026,24 

24 Zestaw Komputerowy 1 999,00 

25 Tester samochodowy 1 980,00 

26 Serwer  1 898,36 

27 System do dozowania paliwa 1 897,05 

28 Zestaw komputerowy 1 866,39 

29 Zestaw komputerowy 1 582,05 

30 Drukarka igłowa OKI 1 545,00 

31 Drukarka HP laser. Jet.1320 1 454,92 

32 Zestaw komputerowy 1 295,08 

33 Zestaw komputerowy 1 200,00 

34 Serwer HP 1 200,00 

35 Zestaw komputerowy 1 146,72 

36 Dystrybutor ON 1 000,00 

37 Polerka kątowa 994,05 

38 Szlifierka oscylacyjna 794,00 

39 Drukarka HP  753,28 

40 Drukarka  720,00 

41 Telefax 671,31 

42 Monitor LCD 655,00 

43 System el.pom.stanu paliwa 12 180,00 
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44 Wiertarka udarowa 646,00 

45 Monitor LCD 598,36 

46 Monitor LCD Samsung 590,16 

47 Monitor LCD 569,00 

48 Drukarka 559,00 

49 Szlifierka kątowa 554,92 

50 Monitor LCD 508,20 

51 Monitor LCD 500,00 

52 Szlifierka kątowa 490,98 

53 Skaner HP 479,51 

54 Miernik elektryczny 450,10 

55 Biurko komputerowe 443,00 

56 Kabina prysznicowa 440,50 

57 Pilarka tarczowa 407,91 

58 Drukarka 385,25 

59 UPS CYBGRFORT 370,00 

60 Router 345,00 

61 Zasilacz awaryjny 320,00 

62 Wiertarka udarowa 319,67 

63 Drukarka HP 274,59 

64 Wiertarka 220,00 

65 UPS POWERCOM 163,93 

66 UPS POWERCOM 163,93 

67 UPS POWERCOM 163,93 

68 Drukarka HP 127,05 

69 Monitor LCD 122,13 

70 Monitor LCD 122,13 

71 Biletomat 120 000,00 

72 Tablice informacyjne 4 szt. 250 000,00 

73 Bilety 20 000,00 

74 Gotówka 10 000,00 

75 
Monitoring dworca 
autobusowego 

5 000,00 

76 Monitoring zajezdni 5 000,00 

77 Montażownica do opon 20 000,00 

78 Skład konsygnacyjny 45 000,00 

  7 392642,98 
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Załącznik nr 3 
 
Informacje dodatkowe:   
 
1. Na terenie zajezdni PKM w głównym budynku znajduje się pomieszczenie kasy. Składa się ono z 
dwóch wydzielonych pomieszczeń, w jednym z tych pomieszczeń znajduje się ogniotrwała kasa 
pancerna, do której dostęp ma tylko upoważniona osoba odpowiedzialna za stan magazynowy. W kasie 
przechowywany jest cały zapas biletów. Bilety wydawane są do punktów sprzedaży w ilości pozwalającej 
na zabezpieczenie sprzedaży przez kilka dni. Pomieszczenie kasy jest monitorowane całodobowo z 
zewnątrz przez kamerę monitoringu zakładowego. 
W punkcie sprzedaży biletów w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Towarowej 128, znajduje się mniejsza 
kasa pancerna, w której kasjerka przechowuje pobrane do sprzedaży bilety. Pomieszczenie kasy przy ul. 
Towarowej jest zabezpieczone poprzez okratowanie (okna + drzwi), krata zabezpieczająca drzwi 
zamykana jest na dwie kłódki, drzwi zamykane są na dwa zamki. Drzwi są stalowe, pełne. Wejście do 
punktu sprzedaży biletów oraz obszar znajdujący się przed wejściem jest całodobowo monitorowany 
przez trzy kamery monitoringu wizyjnego będącego w dyspozycji PKM. Dodatkowo, obiekt 
monitorowany jest poprzez kamerę monitoringu miejskiego Straży Miejskiej. 
Budynek główny (siedziba) PKM Czechowice-Dziedzice przy ul. Drzymały 16 wyposażony jest w jedno 
wejście główne, wejście posiada podwójne zamykane drzwi, wejścia boczne do budynku wyposażone są 
w drzwi boczne aluminiowe, zamykane na podwójne zamki. Wejście do hali może odbywać się poprzez 
drzwi opuszczane zamykane na jeden zamek znajdujące się za budynkiem głównym. 
Do hali można się dostać przez budynek główny lub też poprzez wjazd na zajezdnię zabezpieczony 
podnoszonymi rogatkami. 
Konstrukcja budowli i budynków:  

a) Ul. Drzymały 16:  konstrukcja stalowa, ściany zewnętrzne izolacja wełna mineralna 
pokryta blachą, ściany wewnętrzne płyta gipsowa oraz cegła, pokrycie dachowe 
(izolacja termiczna wełna mineralna) pokryte papą.  

b) Ul. Towarowa 128: budynek wykonany z cegły, dach drewniany pokryty papą.   
W kwestii zabezpieczeń p.poż. obiekty PKM spełniają wymagania obowiązujących przepisów, 
zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym jest całodobowa obecność pracowników PKM na terenie 
zakładu odpowiedzialnych za mienie (nie mniej niż 2 osoby), monitoring całodobowy terenu zajezdni 
wraz z wnętrzem hali napraw oraz holu wejściowego.  
 
2.Warsztat wykorzystywany jest do celów własnych PKM tj bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów 
własnych PKM. Sporadycznie świadczone są także usługi naprawcze na rzecz osób trzecich. Stanowi to 
nie więcej niż 5% działalności przedsiębiorstwa.  

 
3.Przedsiębiorstwo wynajmuje wydzieloną część terenu parkingu zakładowego w charakterze placu 
manewrowego na rzecz firmy prowadzącej szkołę nauki jazdy.  
 
4.Gotówka z utargu dziennego przechowywana jest w kasetkach znajdujących się w punkcie sprzedaży 
biletów. Utarg z danego dnia, jest przekazywany przez pracownicę do banku. W okresach wzmożonej 
sprzedaży biletów (przełom kolejnego okresu miesięcznego, gdy sprzedawana jest duża ilość biletów 
miesięcznych) pracownica kasy więcej niż raz w ciągu dnia wpłaca pieniądze z utargu do banku.  
Jednorazowy stan gotówki w punktach kasowych to ok. 10 000 zł. Kasjerki do banku udają się zwykle 
pieszo.  
Na terenie dworca autobusowego przy ul. Towarowej 128 na ścianie budynku Administracji Zasobów 
Komunalnych zamontowany został biletomat.  Stały stan gotówki (przeznaczonej do wydawania reszty) 
w biletomacie nie przekracza 3 000 zł, do tej kwoty doliczyć należy gotówkę z bieżącego zakupu biletów 
w biletomacie. Biletomat jest objęty stałym całodobowym monitoringiem.  
 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, oraz ubezpieczenia pojazdów na 
rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach ZP/02/2013 

 

 
 

34 

5.Na terenie zajezdni PKM znajduje się zbiornik z olejem napędowym. Olej zabezpiecza potrzeby własne 
PKM. Wartość zbiornika z urządzeniami i oprogramowaniem to ok. 181 tys. zł. (ujęte w wykazie mienia 
pod pozycjami 2; 6; 43). Zbiornik jest stalowy, dwupłaszczowy, drugi płaszcz stanowi zabezpieczenie na 
wypadek wycieku oleju z głównego zbiornika. Zbiornik posadowiony jest na płycie betonowej 
zaprojektowanej do tego celu wyposażonej w kanały pozwalające odprowadzić substancje mogące 
negatywnie wpłynąć na środowisko do przystosowanych do tego celu separatorów olejowych. 
Nominalna pojemność zbiornika to 10 m³. Zbiorki znajduje się w odległości ok. 30 m od budynków PKM. 
Do najbliższego posterunku straży pożarnej jest w linii prostej ok. 2 km.  
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Załącznik nr 4 
Wykaz sprzętu elektronicznego 

 

Nazwa  liczba rok nabycia Wartość 

Urządzenia w autobusach 
(przenośne) 

18,00 2010 720 000,00 

Urządzenia w siedzibie 1,00 2010 28 000,00 

Licencje 1,00 2010 235 000,00 

 
 
 
Sprzęt przenośny przewożony w autobusach to komputer pokładowy, oprogramowanie urządzeń, mini 
audio, antena, przycisk alarmowy, czujnik otwartych drzwi, zestaw kamer monitoringu wizyjnego, 
zestaw czujników do zliczania pasażerów, interfejs kierowcy, routery Wi-Fi.  Jednostkowa wartość 
sprzętu w jednym autobusie wynosi 40 000 zł . 
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Załącznik nr 5 
Wykaz pojazdów    

Lp. 

Nr 
inw. 

Marka Rodzaj Nr rej rok prod. data I rej 
Liczba miejsc 

cał/siedz. 
Przebieg km 

na 30.09.2013 
Okres 

ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia 

  OC AC / wartość NNW 
Wyposażenie 

dodatkowe/limit 
odpowiedzialności 

1. 25 MAN NL 202 autobus SBI 25C6 1996 15.07.2009 95./35 1 003 236 15.07.2014 tak nie tak 5 000,00 

2. 26 MAN NL 202 autobus SBI 26C6 1996 15.07.2009 101//38 990 668 15.07.2014 tak nie tak 5 000,00 

3. 01 Solaris U 10 autobus SBI 37E3 2009 28.09.2009 76./22 289 641 28.09.2014 tak 500 000 tak 5 000,00 

4. 09 Ikarus 260  autobus KAU 842S 1998 16.01.1998 98./22 345 159 01.01.2014 tak nie tak 4 000,00 

5. 14 Solaris U 12 autobus KBM 088D 1999 22.12.1999 105./29 936 568 01.01.2014 tak nie tak 5 000,00 

6. 16 Solaris U 12 autobus KBM 077D 1999 22.12.1999 105./29 616 139 01.01.2014 tak nie tak 5 000,00 

 7. 15 Solaris U 12 autobus SBI H450 2000 23.01.2001 105./29 961 885 26.01.2014 tak nie tak 5 000,00 

8. 18 Solaris U 15 autobus SBI 64GV 2004 02.01.2004 155/41 653 816 01.01.2014 tak 500 000,00 tak 6 000,00 

9. 19 Solaris U 15 autobus SBI CU75 2006 15.01.2007 155./41 463 476 03.01.2014 tak 500 000,00 tak 6 000,00 

10. 22 Solaris 12 II autobus SBI GC73 2007 19.03.2007 105./30 564 508 19.03.2014 tak 450 000,00 tak 5 000,00 

11. 06 Solaris 12 II autobus SBI UA44 2008 03.06.2008 105./30 449 493 30.05.2014 tak 500 000,00 tak 5 000,00 

12. 11 Solaris 12 II autobus SBI UG61 2008 11.08.2008 105./30 411 144 14.07.2014 tak 500 000,00 tak 5 000,00 

13. 10 Ikarus 260  

Pojazd 
Specjalny        
pogotowie 
techniczne 

KAE 658R 1984 20.09.1984 6 153 055 01.01.2014 tak nie tak nie 

14. 21 Iveco Daily autobus SBI 7A42 2005 20.09.2005 29./12 261 843 21.12.2014 tak nie tak 5 000,00 

15. 02 Solaris U 10 autobus SBI 11G6  2010 11.06.2010 71/21 268 820 11.06.2014 tak 500 000,00 tak 5 000,00 

16. 12 Solaris U 12 III autobus SBI 40H5 2010 22.09.2010 92/29 259 906 22.09.2014 tak 650 000,00 tak 5 000,00 

17. 13 Solaris U 12 III autobus SBI 41H5 2010 22.09.2010 92/29 256 606 22.09.2014 tak 650 000,00 tak 5 000,00 

18. 08 Solaris U 12 III autobus SBI UV55 2010 01.10.2010 92/29 246 737 01.10.2014 tak 550 000,00 tak 5 000,00 
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19. 03 Solaris U 10 autobus SBI 71K3 2011 04,04,2011 71/22 212 461 04.04.2014 tak 500 000,00 tak 5 000,00 

20. 30 Citroen Berlingo samochód SBI 85M6 2008 25.06.2008 5 146 760 23.01.2014 tak 17 000,00 tak nie 
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Załącznik nr 6 
Przebieg ubezpieczenia 

 
 

Ryzyko/rok 2008 rok  2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok  
2013 rok (na 
04.11.2013) 

ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń 
losowych 

0,00 0,00 0,00 
2 szkoda na 21 

250 zł 
(dewastacja) 

0,00 0,00 

ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i 
rabunku  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ubezpieczenie szyb od stłuczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w związku z prowadzoną działalnością i 
posiadanym mieniem 

brak dotychczas ubezpieczenia w 
przedmiotowym zakresie. 

Jednocześnie oświadcza się iż w tym 
okresie nie wpłynęły żadne 

roszczenia powodujące 
odpowiedzialność 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych  

6 szkód na kwotę 
30 541,06 zł  

2 szkody na 33 
000 zł  

5 szkód na kwotę 
11 907,63 zł  

3 szkody na 
kwotę 

26 385,80 

1 szkoda na 
kwotę 1480,99  

4 szkody na 
kwotę 

13 268,94 zł + 1 
rezerwa na 3 

800 zł  

Ubezpieczenie  AC 
6 szkód na kwotę 

6 910,73 
2 szkody na 

kwotę 8 709,96 
5 szkód na kwotę 

11 251,70 zł  
0,00 

2 szkody na 
kwotę 7 483,02 

zł  

1 szkoda na 
kwotę 2 374 zł  

Wyposażenie dodatkowe 
brak dotychczas ubezpieczenia w 

przedmiotowym zakresie 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Ubezpieczenie NNW kierowcy i 
pasażerów 

0,00 
1 szkoda na 

kwotę 4 500 zł  
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Załącznik nr 7 
..................................................... 
        ( pieczęć Wykonawcy ) 
 

FORMULARZ OFERTOWY – Pakiet I  
 
 
Ja / My, niżej podpisany / i  
 
.......................................................................................................................... 
 
 
działając w imieniu i na rzecz: .......................................................................................................... 

( pełna nazwa Wykonawcy ) 
 
 
............................................................................................................................................................. 

( adres siedziby Wykonawcy ) 
 
Telefon  : ( 0….) ......................................................... 
Fax     : ( 0…..) ........................................................  
NIP:   : ................................................................... 
REGON:   : ...................................................................  
e-mail:       ……………………………………………… 
 
Oznaczenie sprawy:  
 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składam / y niniejszą ofertę na: 
 
świadczenie usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej   w okresie 01.01.2014r. – 31.12.2014r. 
 
CENA łączna zacałość zamówienia obejmująca okres ochrony ubezpieczeniowej od 01.01.2014r. do 
31.12.2014r.: 
 
wynosi:   ………………………...…. 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………) 
 
Podana powyżej wartość oferty jest ostateczna i zawiera wszystkie koszty wykonawcy związane z 
realizacją przedmiotowego zamówienia. 
 
Cena ma być podana w polskich złotych, do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Wysokość składki za poszczególne rodzaje ubezpieczeń: 
 

Rodzaj ubezpieczenia Stawka/składka* 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów  

2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku  

3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia  

4.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  
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5.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z 
prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem  
*(składka uśredniona lub stawka od obrotu) 

 

 
 
1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.  
 
2. Oświadczamy, że uważamy się związani  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
 
3. W przypadku wygrania postępowania podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ w 

czasie i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
4. Ofertę składamy na ...........  kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 
 
 
 
 
...................................., dnia ............................................... 
 
 
 

.............................................................. 
                Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania  

            Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu. 
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………………………………. 
        Pieczęć wykonawcy 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY – Pakiet II 
 
 
Ja / My, niżej podpisany / i  
 
.......................................................................................................................... 
 
 
działając w imieniu i na rzecz: .......................................................................................................... 

( pełna nazwa Wykonawcy ) 
 
 
............................................................................................................................................................. 

( adres siedziby Wykonawcy ) 
 
Telefon   : ( 0….) ......................................................... 
Telefaks    : ( 0…..) ........................................................  
NIP:   : ................................................................... 
REGON:   : ..................................................................  
e-mail:            ……………………………………………… 
Oznaczenie sprawy:  
 
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym składam / y niniejszą ofertę na: 
 
świadczenie usługi ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w 
Czechowicach - Dziedzicach w okresie 01.01.2014r. – 31.12.2014r. 
 
CENA łączna zacałość zamówienia obejmująca okres ochrony ubezpieczeniowej od 01.01.2014r. do 
31.12.2014r.: 
 
wynosi:   ………………………...…. 
 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………) 
 
Podana powyżej wartość oferty jest ostateczna i zawiera wszystkie koszty wykonawcy związane z 
realizacją przedmiotowego zamówienia. 
 
Cena ma być podana w polskich złotych, do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 

1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.  
 

2. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
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3. W przypadku wygrania postępowania podpiszemy umowę na warunkach określonych w SIWZ 
w czasie i   

 
           terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
4. Ofertę składamy na ...........  kolejno ponumerowanych stronach. 

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

................................................................ 
  Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania  
                       Wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu 
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Załącznik nr 8 
 
...................................................... 
                     ( pieczęć wykonawcy ) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w trybie art. 22 ust. 1 *) 

USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 
 
Ja / My, niżej podpisany / i **) ………………………………………………………………………………………..... 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
........................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
...................................................................................................................................................................
......... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ÷ 4 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
spełniam /y **) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: 
 

„Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej na rzecz Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach” 

 
w zakresie: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
............................ , dnia ........................................... 
 
 

........................................................................................ 
      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 

reprezentowania 
      wykonawcy lub upoważnionej do występowania w 

jego imieniu.  
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Załącznik nr 9 
 
 
...................................................... 
   ( pieczęć wykonawcy ) 
 
 
 
 
 
  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w trybie art. 24 ust. 1 
USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest: 

„Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej na rzecz Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach” 

 
 
 
Ja / My, niżej podpisany / ** 
………………………………………………………………………………………..... 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
........................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
...................................................................................................................................................................
......... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
 
 
będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam /y **, że wyżej wskazany 
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
szczególności nie zachodzą w stosunku do wykonawcy okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 
poz. 759 z późn. zm.). 
Wszystkie informacje, złożone dokumenty i oświadczenia są zgodne z prawdą. 
 
 
.......................................... , dnia ..................................... 
 

........................................................................................ 
      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

      wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu. 

 
 
*) należy wypełnić 
**) niepotrzebne skreśli 
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Załącznik nr 10 
 
...................................................... 
          ( pieczęć wykonawcy ) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w trybie art. 24 ust. 2  pkt 5 
w związku z art. 26 ust 2d 

USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
którego przedmiotem jest: 

„Ubezpieczenie mienia i   odpowiedzialności cywilnej  oraz ubezpieczeń komunikacyjnych 
na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej   w Czechowicach - Dziedzicach” 

 
 
Ja / My, niżej podpisany / i **) ………………………………………………………………………………………..... 
działając w imieniu i na rzecz: 
........................................................................................................................... 

( pełna nazwa wykonawcy ) 

 
........................................................................................................................................................ 

( adres siedziby wykonawcy) 

Oświadczam, iż: 
a) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. 3)* 
 
b) należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. 3)i przedkładam listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej* 

 
*Niepotrzebne skreślić w przypadku, gdy nie dotyczy Wykonawcy. 
 
 

 
 

 

............................ , dnia ...............................               ...................................................................... 
      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

      wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu 
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Załącznik nr 11 
 

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone  
do umowy ubezpieczeniowej 

§1 
Przedmiotem postanowień jest określenie zasad i warunków na jakich Ubezpieczyciel, z którym 
Ubezpieczający zawrze Umowę będzie świadczyć usługi ubezpieczenia mienia Ubezpieczającego, 
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego oraz ubezpieczenia pojazdów w oparciu o 
postępowanie przetargowe Numer sprawy: ZP/02/2013 , w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

§2 
1. Przedmiot i zakres kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz 

ubezpieczenia komunikacyjnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach - 
Dziedzicach.  – Ubezpieczającego jest zgodny z warunkami przedstawionymi w SIWZ. 

2. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres jednego roku tj.:  
a. od 01.01.2014 – 31.12.2014 – w odniesieniu do ubezpieczenia mienia oraz 

odpowiedzialności cywilnej  
b. zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – w odniesieniu do pojazdów 

3. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi: .................................................zł 
(słownie:..............................................................................................zł), którą stanowi łączna  
wartość składki za ubezpieczenie objęte Zamówieniem. 

4. Ubezpieczyciel ma dostarczyć Ubezpieczającemu na własny koszt polisy na ubezpieczenie mienia 
oraz odpowiedzialności cywilnej na 3 dni przed rozpoczęciem ubezpieczenia. Miejsce dostarczenia 
polis – ………………………………………..  
5. Na polisach ubezpieczenia mienia, jako właściciel mienia ma być wskazany Ubezpieczający. Jako 
płatnik na polisie ma być wskazany Ubezpieczający.  
6. Nie ma możliwości zmiany przedmiotu zamówienia po dacie otwarcia ofert, ani też negocjacji 
stawek za ubezpieczenie jakie zostały wskazane w ofercie. 

§3 
1. Integralną częścią postanowień jest oferta złożona przez Ubezpieczyciela w dniu................ .......... 

r., która stanowi wniosek o ubezpieczenie będący podstawą do zawarcia polis ubezpieczenia oraz 
SIWZ. 

2. Ubezpieczyciel wystawi polisy, na każdy rodzaj ubezpieczenia wymieniony w SIWZ w których to 
polisach uwzględni warunki zawarte w opisie szczegółowych warunków przedmiotu zamówienia 
stanowiących Załącznik 1 do SIWZ. W przypadku braku możliwości wystawienia polis 
ubezpieczeniowych nie później niż do dnia podpisania niniejszej Umowy, Oferent, którego oferta 
zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do podpisania i przekazania 
Ubezpieczającemu noty pokrycia gwarantującej ochronę ubezpieczeniową Ubezpieczającego do 
dnia wystawienia polis ubezpieczeniowych. 

3. Niniejsze postanowienia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy: 
………… dnia ……. r. są nadrzędne wobec Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku 
sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy, a ogólnymi warunkami ubezpieczenia stosuje 
się zapisy niniejszej umowy. 

§4 
1. Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie wyszczególnione w SIWZ, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian lub/i korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych przez Ubezpieczającego po 
rozstrzygnięciu przetargu i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych. 

2. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność stawek ubezpieczeniowych, przez cały okres trwania 
umowy wskazany w SIWZ  we wszystkich rodzajach ubezpieczeń wynikających ze złożonej oferty. 

3. Ubezpieczyciel gwarantuje, że stawki przewidziane w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia 
lub podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) nie będą wyższe niż zastosowane w 
przedstawionej ofercie, niezależnie od przyczyny i formy prawnej podwyższenia sumy 
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ubezpieczenia (gwarancyjnej), a w szczególności będącej wynikiem zawarcia przez 
Zamawiającego umowy kupna, leasingu, użyczenia lub podobnych. 

§5 
1. Składka za na wniosek Ubezpieczającego będzie płatna kwartalnie w terminach wskazanych 

przez Zamawiającego 
§6 

W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych niezbędne jest dołączenie treści statutu towarzystwa, z którego będzie wynikać, że 
towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający 
będzie traktowany przez wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie 
nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej 
składki zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 
1151 z późn. zm.). 
 

§7 
Przy wykonywaniu umów ubezpieczenia Ubezpieczający będzie korzystał z usług świadczonych 
przez CarboAsecura S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Targiela 14. Wynagrodzenie dla Brokera 
Ubezpieczeniowego zostanie opłacone przez Ubezpieczyciela według zasad określonych w 
zawartym z brokerem  porozumieniu kurtażowym, a w przypadku jego braku na zasadach 
rynkowych. 

 
§8 

1. Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy oraz uprawnioną ze strony 
Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej 
umowy jest ……………..  tel.: ………… faks………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za koordynację wykonania przedmiotu umowy oraz uprawnioną ze strony 
Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej 
umowy jest: ……………… tel. …………faks………………… 

3. Osobą nadzorującą realizację  umowy ze strony Brokera  jest   ……………………. 
 

§9 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczycielowi należy się wyłącznie wynagrodzenie 
przypadające z tytułu wykonania części umowy. 
 

§10 
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, 

a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Ubezpieczającego. 

3. Przelew wierzytelności wymaga zgody Ubezpieczonego wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

 
 


