Nr sprawy ZPE.271. 01 .2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY
ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA TARNÓW OPOLSKI
46-050 Tarnów Opolski ul Dworcowa 6

ZPE. 271.01.2020

NUMER SPRAWY:
TRYB UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
O WARTOŚCI poniżej 221 000 euro

Działając zgodnie z art.39 Ustawy Zamawiający w trybie przetargu
nieograniczonego zaprasza do złożenia oferty na:
NAZWA ZADANIA
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Odpowiedzialności
NADANA PRZEZ
cywilnej, mienia, wraz z jednostkami organizacyjnymi
ZAMAWIAJĄCEGO:
w okresie 01-02-2020 do 31-01-2022 -36 miesięcy
oraz ubezpieczenia pojazdów Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami
organizacyjnymi w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2022 -24 miesiące
w podziale na następujące części:
ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (CPV 66 51 6400-4)
PRZEDMIOT
ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym:
ZAMÓWIENIA:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym
(WSPÓLNY
wandalizmu (zniszczenie
kradzieżą lub włamaniem)

SŁOWNIK
ZAMÓWIEŃ):




mienia

niepozostające

w

związku

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

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
dewastacji, szyb od stłuczenia
(CPV 66 51 5000-3)
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich (CPV 66

51 5000-3)

ZADANIE C - UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym:

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych (CPV 66 51 6100-1)

Ubezpieczenie Auto Casco (CPV 66 51 4110-0)

Ubezpieczenie Assistance (CPV 66 51 4110-0)

Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów (CPV 66 51 2100-3)

OFERTA
CZĘŚCIOWA:
OFERTA
WARIANTOWA:
INFORMACJE
DODATKOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
na zadanie A+B łącznie oraz oddzielnie na Zadanie C
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach
obcych oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

W czynnościach faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, zawarciem
i wykonaniem umów ubezpieczenia będzie uczestniczył zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem broker ubezpieczeniowy:

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

Uwzględniając wymogi Ustawy z dnia 15 grudnia 2017roku o dystrybucji ubezpieczeń Dz. U. poz. 2486, informujemy o
przeprowadzonej analizie potrzeb Klienta. Analizę przeprowadzono w oparciu o informacje uzyskane od klienta
poszukującego ochrony ubezpieczeniowej.
Zatwierdził:
...............................................................

(pieczęć i podpis)
Tarnów Opolski , dnia ……-………-2020.r.
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KARTA INFORMACYJNA
Zamawiający:

adres do korespondencji:

GMINA TARNÓW OPOLSKI
Ul. Dworcowa 6 46-050-Tarnów Opolski

Adres e-mail
na który należy kierować korespondencję
Adres strony internetowej
na której udostępniono Specyfikację

ug@tarnowopolski.pl
www.tarnowopolski.pl

Tel. / Fax
UBEZPIECZAJĄCY
UBEZPIECZONY
NIP
REGON

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

Osoby upoważnione do kontaktów z
Wykonawcami:
ze strony Zamawiającego

- w zakresie przedmiotu zamówienia
Termin i miejsce składania ofert

Termin i miejsce otwarcia ofert
Termin związania ofertą
Wadium
Warunki płatności składki

774640850;851/774644282
GMINA TARNÓW OPOLSKI
Ul. Dworcowa 6 46-050-Tarnów Opolski
GMINA TARNÓW OPOLSKI
Ul. Dworcowa 6
46-050-Tarnów Opolski wraz z
jednostkami organizacyjnymi
991-04-62-831
531413283

36 miesięcy od daty wskazanej w zawiadomieniu o
wyborze najkorzystniejszej oferty jako początek
okresu ubezpieczenia nie wcześniej niż od 01-022020r dla ubezpieczeń OC, mienia,
z uwzględnieniem terminów bieżących polis.
24 miesiące od daty wskazanej w zawiadomieniu o
wyborze najkorzystniejszej oferty jako początek
okresu ubezpieczenia nie wcześniej niż od 01-012021r dla ubezpieczenia pojazdów
z uwzględnieniem terminów bieżących polis.
Marcin Kazin
Tel 77 4640880

promocja@tarnowopolski.pl

Broker :
Marschall Kancelarie Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o.
45-056 OPOLE Kośnego 3/3
kontakt Zbigniew Marschall
Tel.601 550 622 , Fax (77) 442 72 11,
e-mail: biuro@marschall.pl
Oferty należy składać do dnia 17-01-2020r o godz. 11:30 w
siedzibie Zamawiającego -sekretariat
Liczy się data i godzina złożenia oferty
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dniu 17-01-2020 o godz.
11:45 w siedzibie Zamawiającego
30 dni
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Składka będzie płatna za każdy kolejny okres ubezpieczenia
jednorazowo do 30 dni od daty początku obowiązywania
okresu ubezpieczenia
Reguła ta będzie obowiązywać w stosunku do wszystkich
wystawianych polis w okresie 3 lat.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I:

Instrukcja dla Wykonawców.

Rozdział II:

Oświadczenia Wykonawcy:

DRUK Nr 1.1:

Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania;

DRUK Nr 1.2:

Formularz oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków
udziału w postępowaniu;

DRUK Nr 1.3:

Formularz oświadczenia ,,RODO”

DRUK Nr 1.4:

Lista podmiotów grupa kapitałowa

DRUK Nr 1.5:

Wzór zobowiązania innego podmiotu

Rozdział III:

Formularz Oferty (oddzielnie dla każdej części)
 formularz A – ZADANIE A
 formularz B – ZADANIE B
 formularz C – ZADANIE C


Rozdział IV:

Opis przedmiotu zamówienia – Karta Ryzyka

Rozdział V:

Istotne dla stron postanowienia umowy – Umowa generalna.
Umowa generalna na Zadanie A, B
Umowa generalna na Zadanie C
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ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
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1. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa: GMINA TARNÓW OPOLSKI
Ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel./fax 774640850;851/774644282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona internetowa: www.tarnowopolski.pl
godziny urzędowania: od 700 do 1500.

2.

Oznaczenie postępowania.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:
ZPE.271.01.2020
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym.

3.

Tryb postępowania.
a) Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art.39 i w związku z art. 10 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity) zwanej dalej ustawą pzp,
b) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „ SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej
Pzp lub ustawą Pzp lub ustawą.
c) Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

4.
Przedmiot zamówienia.
4.1.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Odpowiedzialności cywilnej, mienia wraz z
jednostkami organizacyjnymi
w okresie 01-02-2020 do 31-01-2022 -36 miesięcy oraz ubezpieczenia pojazdów Gminy
Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2022
-24 miesiące

ZADANIE A
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

(CPV 66 51 64 00-4)

ZADANIE B
UBEZPIECZENIA MIENIA w tym:
 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym wandalizmu (zniszczenie mienia
niepozostające w związku z kradzieżą lub włamaniem) (CPV 66 51 51 00-4;



CPV 66 51 54 00 -7)

Ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, szyb od
stłuczenia
(CPV 66 51 5000-3)
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich
(CPV 66 51 5000-3)

ZADANIE C - UBEZPIECZENIA POJAZDÓW w tym:
 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych




Ubezpieczenie Auto Casco
Ubezpieczenie Assistance
Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów

(CPV 66 51 6100-1)
(CPV 66 51 4110-0)
(CPV 66 51 4110-0)
(CPV 66 51 2100-3)
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Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie części przedmiotu zamówienia wg następujących
zasad:
 Oferta częściowa łącznie na Zadanie A + Zadanie B
 Oferta częściowa na Zadanie C
4.2.

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

4.3.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 66 51 64 00-4; 66 51 51 00-4; 66 51 54 00 -7; CPV 66 51
5000-3; CPV 66 51 6100-1; CPV 66 51 4110-0; CPV 66 51 2100-3

4.4.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia usługi stanowiące przedmiot zamówienia nie mogą
być powierzone podwykonawcom, z wyjątkiem czynności technicznych związanych z likwidacją
szkód, które mogą być zlecone podmiotom zewnętrznym zgodnie z wewnętrznymi procedurami
Ubezpieczyciela.

4.5

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2019 poz. 381) oraz Ustawie z dnia
22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2214 tekst jednolity).

4.6.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
do wysokości nieprzekraczającej 20% zamówienia podstawowego.

4.7
5.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zakresu zamówienia , o którym mowa w pkt.4.6 na
warunkach określonych w ofercie.
Zamówienie będzie finansowane ze środków będących w dyspozycji Zamawiającego
– Gminy Tarnów Opolski.
Termin realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 36 m-cy od daty
wskazanej w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty jako początek okresu ubezpieczenia
(z zastrzeżeniem terminów określonych bieżącymi polisami) jednak nie wcześniej niż od 01-02-2020
dla Zadań A+B, D i nie wcześniej niż od 01-01-2021 dla Zad C

6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy ,którzy:
6.1.0/Nie podlegają wykluczeniu.
6.1.1/Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej:.
6.1.1.1. KOMPETENCJI I UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOCI ZAWODOWEJ.
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – Ubezpieczyciele posiadający uprawnienia do
wykonywania działalności ubezpieczeniowej i prowadzący aktualnie działalność ubezpieczeniową co
najmniej w zakresie związanym z przedmiotem niniejszego zamówienia w myśl ustawy
z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2019, poz.381
późni .zm.) oraz ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (
tekst Dz. U. z 2019r. poz. 2214, tekst jednolity)
6.1.1.2 SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ
Zamawiający odstępuje od określenia warunku
6.1.1.2. SYTUACJI ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
- Warunek ten jest spełniony , jeżeli Wykonawca posiada na terenie RP jednostkę organizacyjną
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prowadzącą likwidację szkód w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem.
lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w
zakresie oceny i likwidacji szkód dotyczących ubezpieczeń objętych zamówieniem.
6.1.1.3 POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu , że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W przypadku grupy Wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiając wspólnego
pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art.23 ust.2
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt
6.1.1.1. musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie ‘
6.2

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. . Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) o którym mowa art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w stosunku do
którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 2344- tekst jednolity z późni. zm.),
2) o którym mowa art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – który naruszył
obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
2.1. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy
Prawo zamówień publicznych lub punkt 6.2 podpunkt 2), może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz pojęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
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2.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie punktu
6.2 podpunkt 2.2).powyżej
2.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6.3 Wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
6.3.1.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego w pkt 6.1 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt 6.2 SIWZ
Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert Wstępne Oświadczenie. ( Wzór
oświadczenia stanowi Druk nr 1.1 , Druk nr 1.2 i Druk nr 1.3 do SIWZ.
6.3.2. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 6.2 SIWZ oraz spełnienia , w zakresie , w jakim powołuje
się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także wstępne Oświadczenie dotyczące
tych podmiotów.
6.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wstępne Oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne Oświadczenie
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie
, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
6.3.4. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia wskazanej w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy
Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w
pkt. 7 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej ( w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz. 331 ze zm). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców składających wspólnie
ofertę oświadczenie składa każdy z wykonawców.
6.3.5. W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w
pkt.6.1 SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia wskazanych w pkt.6.2 SIWZ, Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę , którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni oświadczeń i dokumentów , o których mowa
w pkt 7 SIWZ aktualnych na dzień składania. Powyższy zapis jest
wyłącznie uprawnieniem
Zamawiającego i nie nakłada na Zamawiającego obowiązku takiego wezwania.
6.3.6 W przypadkach niezbędnych do zapewnienia właściwego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt.7 SIWZ
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne , do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.
Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy definitywnie
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z postępowania i spełniania
warunków udziału w postępowaniu
7.1.

Dla definitywnego, zgodnie z zasadami w pkt 6.3.5 SIWZ potwierdzenia , że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu , na żądanie Zamawiającego, którego wezwanie ma charakter
uprawnienia Zamawiającego a nie jego obowiązku Wykonawca przedkłada:
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7.1.1

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej co wynika z odrębnych przepisów
Wykonawca przedkłada:

7.1.1.1 Zezwolenie Ministra Finansów (jeżeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004r.)
lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczeń objętych zamówieniem
lub
- potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia
działalności ubezpieczeniowej w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990r.
lub
- odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej działalności w zakresie ubezpieczeń objętych
zamówieniem w państwie, w którym ma swoją siedzibę lub potwierdzenie wydane przez właściwy
Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
7.1.2. Wykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
Zawodowej Wykonawcy.
7.1.2.1. Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w Oświadczeniu Wstępnym,
odpowiadać będzie zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie
złożenia oświadczenia o dysponowaniu jednostką organizacyjną prowadzącą likwidację szkód,
Zamawiający odstępuje od żądania złożenia odrębnego oświadczenia.
7.2.

W celu definitywnego tj zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.3.5.SIWZ potwierdzenia, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, które to
wezwanie ma charakter uprawnienia zamawiającego, a nie jego obowiązku, Wykonawca przedkłada:

7.2.1. Aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14
ustawy pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.2.2. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 21
Ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
7.2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy pzp wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.3

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów o których mowa:
7.3.1 w pkt 7.2.1. SIWZ –składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego
rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego
równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w
którym Wykonawca ma swoja siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 14 ustawy Pzp,
7.3,2 w pkt 7.2.2. SIWZ –składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub w przypadku braku takiego
rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego
równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w
którym Wykonawca ma swoja siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 21 ustawy Pzp,
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7.3.3 w pkt 7.2.3. SIWZ –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający , że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
7.4.

Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

7.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 7.3. SIWZ , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub tej osoby. Dokument, o których mowa powyżej
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.
7.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt. 7.2.1. SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt.7.3.1. SIWZ w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt.14 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednie oświadczenie
tej osoby , złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o których mowa powyżej
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.
7.7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia brak podstaw
do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców.
7.8. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który
polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22 ustawy pzp,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.7.2.1.-7.2.3 SIWZ
7.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z
postępowania, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
7.9.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
7.9.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe.
7.10 Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania oraz, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu powinny
być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.11 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( rozumianych jako brak podstaw do wykluczenia
z postępowania) dokonywana będzie wg formuły ,,spełnia „ ,, nie spełnia” z zastrzeżeniem Art 26
ust.3 ustawy Pzp na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych przez Wykonawcę.
7.12. Oprócz dokumentów i oświadczeń wymienionych powyżej, wykonawca dostarczy również:
- Formularz oferty wypełniony ściśle według załączonego wzoru i w sposób określony w pkt 9
niniejszej INSTRUKCJI.

10

Nr sprawy ZPE.271. 01 .2020
8

Odwrócona kolejność badania ofert

8.1. Zgodnie z art..24aa ust.1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.

Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem przedmiotu zamówienia
określonym w pkt 4 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” wraz z załącznikami zamieszczony w Rozdziale III SIWZ
oraz niżej wymienione dokumenty:
Projekt umowy ubezpieczenia obejmujący:
a.
projekt umowy generalnej wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale V Specyfikacji
b. Szczególne Warunki Ubezpieczenia uwzględniające oczekiwane warunki ubezpieczenia podane
w Rozdziale IV Specyfikacji – Opis przedmiotu zamówienia, oraz postanowienia uwzględniające
włączenie do zakresu ochrony Rozszerzeń Ochrony Ubezpieczeniowej (jeżeli są wymagane dla
danego rodzaju ubezpieczenia) oraz „Klauzul brokerskich” ;
9.3 Wraz z ofertą powinny być złożone:
9.4 Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7;
-Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
-Pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania za zgodność z
oryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych wraz z ofertą - o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W
przypadku
pełnomocnictw
substytucyjnych
(kolejnych)
należy
dołączyć
pełnomocnictwo/pełnomocnictwa pierwotne.
9.5 Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach II i III
niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i
wierszy.
9.6 Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim,
w formie zapewniającej pełną czytelność treści.
9.7 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub
parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników do oferty, w szczególności
każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc muszą być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
9.8 Pełnomocnictwa dołączone do oferty zgodnie z pkt. 9.4 powinny być złożone w oryginale albo kopii
poświadczonej przez notariusza.
9.9 Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji
opisanej w pkt 9.10 W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.
9.10
W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca

11

Nr sprawy ZPE.271. 01 .2020
powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty.
Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie.

9.11
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w podwójnym zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do
Zamawiającego na adres:
GMINA TARNÓW OPOLSKI
Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

oraz opisane:
„Oferta na Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Odpowiedzialności cywilnej,
mienia wraz z jednostkami organizacyjnymi
w okresie 01-02-2020 do 31-01-2022 -36 miesięcy
oraz ubezpieczenia pojazdów Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi w
okresie od 01-01-2021 do 31-12-2022 -24 miesiące
– Zadanie …………………….”
Oznaczenie postępowania ZPE.271.01.2020
Nie otwierać przed dniem 17-01-2020 r., godz. 11:45
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej
koperty w przypadku dostarczenia jej po terminie.
-W przypadku przesyłania ofert pocztą lub kurierem zaleca się złożenie oferty w dwóch kopertachopakowaniach, (koperta z ofertą i koperta kurierska/pocztowa). W przypadku błędnego oznaczenia
koperty (nieprawidłowe opakowanie) z ofertą lub braku drugiej koperty w przypadku przesyłania
oferty pocztą lub za pośrednictwem kuriera, jeżeli dojdzie do przedterminowego naruszenia koperty z
ofertą, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Oferta znajdująca się w przedwcześnie
otwartej kopercie nie będzie brana pod uwagę. Wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają
Wykonawcę. Wykonawca ma prawo dostarczyć w terminie przewidzianym na składanie ofert kolejną
ofertę w kopercie prawidłowo oznaczonej.
-Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób
zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem
terminu otwarcia ofert z jakimkolwiek elementem treści oferty i oświadczeń złożonych przez
Wykonawcę.
-Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tajemnica przedsiębiorstwa jest rozumiana jako nie
ujawniona do wiadomości publicznej informacja techniczna, technologiczna, handlowa lub
organizacyjna przedsiębiorstwa, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania jej poufności – Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”,
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
-Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o

12

Nr sprawy ZPE.271. 01 .2020
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie
z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP74/ 05) ich odtajnieniem.
-Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/ lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9.12
Wymagania określone w pkt 9.9. – 9.11. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania
tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
9.13
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenia powinny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio
dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” albo „WYCOFANIE”.
9.14
Brak akceptacji przez Wykonawcę wymogów zawartych w Rozdziale IV SIWZ spowoduje
zastosowanie obniżenia punktacji za ofertę wg pkt 14.1A ; 14.1B ; 14.1C; 14.1D Brak akceptacji przez
Wykonawcę z wymogów zawartych w Rozdziale V SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
9.15

Miejsce i termin składania ofert.
Oferty winny być złożone w terminie do dnia i do godziny wskazanej w Karcie Informacyjnej
w siedzibie Zamawiającego.
Oferta, która została złożona po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia
odwołania.

10 Opis sposobu porozumiewania się i udzielania wyjaśnień treści niniejszej SIWZ oraz
oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.
10.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczna w języku polskim, z
wyjątkiem oferty, umowy, oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 7 SIWZ
( również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp),
dla których ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną (nr faksu i adres poczty elektronicznej
zgodnie z Kartą Informacyjną).
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faktu otrzymania
każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt
otrzymania od niego informacji. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien
posługiwać się numerem sprawy i nazwą postępowania określoną w SIWZ. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo
przesłane faksem na numer podany przez Wykonawcę lub wysłane przez Zamawiającego na adres
mailowy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.
10.2
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
odpowie na zadane pytania nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje
treść pytań i wyjaśnień Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania.
Pytania należy kierować na adres:
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GMINA TARNÓW OPOLSKI
Ul. Dworcowa 6

tel./fax

77 46 40 850;851/77 46 44 282

10.3
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10.4
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia, o których mowa w pkt 10.2. oraz zmiany treści niniejszej SIWZ,
zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ.
10.5
W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt 10.2. i 10.4.,
termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp.
10.6
Zamawiający wyznacza jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami:
Zgodnie z Kartą Informacyjną
10.7
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
11.

Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

11.1.

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

11.2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może p rzedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o
którym mowa w pkt 11.1., o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.

11.3.

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

12.

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Oferty zostaną otwarte w dniu i o godz. wskazanej w Karcie Informacyjnej w siedzibie
Zamawiającego.

13.
13.1.

Otwarcie i ocena ofert.
Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest
jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu
wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowe informacje
dotyczące:
(a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
(b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
(c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13.2.

Po otwarciu ofert Zamawiający dokona:

13.2.1. badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
13.2.2. oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu, zgodnie z pkt.6
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełniania warunki udziału w postępowaniu
oraz o spełnianiu przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
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13.3.

Zamawiający, o ile uzna to za konieczne, wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym
przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania i potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.

13.4.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

13.5.

Zamawiający poprawi w ofercie:

13.7.1 oczywiste omyłki pisarskie
13.7.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
poprawek,

konsekwencji rachunkowych dokonanych

13.7.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.6.

Zamawiający:

13.6.1. wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w
art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;
13.6.2. odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1
ustawy Pzp.
14.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

14.1.Zadanie A+B
Kryteria wyboru ofert
RODZAJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Zadanie A,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zadanie B
-

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie
Ubezpieczenie

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku,
sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich
szyb od stłuczenia,

Szczegółowe kryteria oceny ofert w zakresie ubezpieczenia dla Zadania A,B
A.
cena oferty
B
warunki ubezpieczenia

50 %
50%

Ad. A. Ocena punktowa za cenę oferty
Maksymalną ilość punktów ( 200pkt) za cenę otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową.
Ilość punktów za cenę oferty ( łącznie cena za Zadanie A + Cena za zadanie B) będzie obliczana wg wzoru:
C min
C= --------------------------------- x 200pkt
Co
Gdzie C min- cena brutto oferty najtańszej,
Co - cena brutto oferty badanej
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.
Ad. B. Ocena punktowa za warunki ubezpieczenia ( łącznie za Zadanie A + za zadanie B).
Przy ocenie punktowej za klauzule dodatkowe, postanowienia warunków szczegółowych i rozszerzenia najwyższą notę
200 pkt otrzyma oferta ,w której zostaną zaakceptowane wszystkie klauzule i postanowienia fakultatywne określone w
rozdziale IV- Karta Ryzyka do niniejszej specyfikacji. ( ocena będzie dokonywana łącznie dla Zadania A i Zadania B.)
W przypadku braku akceptacji klauzul, rozszerzeń lub postanowień fakultatywnych, Zamawiający odejmie Wykonawcy za
każdą skreśloną klauzulę, rozszerzenie lub postanowienie fakultatywne 4 pkt z wyjątkiem n/w gdzie:
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Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
-KLAUZULE DODATKOWE FAKULTATYWNE (Karta Ryzyka - zał.Nr6 do OC):
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA

DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA
TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
LIKWIDACJI SZKODY
POKRYCIA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA TYMCZASOWEGO

PUNKTACJA
4 pkt
4 pkt
4 pkt
4 pkt

UWAGI

-ROZSZERZENIA FAKULTATYWNE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA wg ZAŁ. nr 5 do OC:
PUNKTACJA
UWAGI
ROZSZERZENIE NR 27
Włączenie do ubezpieczenia OC za czyste
8pkt
straty finansowe / majątkowe rozumiane
jako wyrażony w pieniądzu uszczerbek
majątkowy - szkoda, niewynikająca ze
szkody osobowej lub rzeczowej
ROZSZERZENIE NR 31
Włączenie odpowiedzialności cywilnej z
4pkt
tytułu szkód w dokumentach powierzonych
Ubezpieczonemu
1) Z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień OWU i pozostałych
postanowień umowy, włącza się do zakresu
ochrony odpowiedzialność cywilną za
szkody polegające na utracie, zaginięciu
lub zniszczeniu dokumentów powierzonych
Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną
przez niego działalnością objętą
ubezpieczeniem.
2) Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona
jest do faktycznych kosztów odtworzenia
dokumentów powierzonych
Ubezpieczonemu.
KLAUZULE DODATKOWE FAKULTATYWNE PODANE W SIWZ (Karta Ryzyka - zał.Nr6 odpowiednio do rodzajów
ubezpieczenia):
Dla ubezpieczenia mienia od ognia
KLAUZULA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO (AMORTYZACJI)
KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH
LOKALIZACJI
KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
KLAUZULA SKUTKÓW USZKODZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA
KLAUZULA DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

KLAUZULA ROZMROŻENIA ŚRODKÓW OBROTOWYCH
KLAUZULA UBEZPIECZENIA ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW

KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA LOKALIZACJAMI OKREŚLONYMI W
UMOWIE UBEZPIECZENIA
KLAUZULA LIKWIDACJI MAŁYCH SZKÓD

PUNKTACJA
4pkt
4pkt

UWAGI

4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt

Dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:
KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH
LOKALIZACJI
KLAUZULA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA
KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
KLAUZULA SKUTKÓW AWARII WYPOSAŻENIA ELEKTRONICZNEGO
KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA
KLAUZULA DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH
KLAUZULA PRZEKAZANIA MIENIA
KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW
KLAUZULA UBEZPIECZENIA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ

4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
8pkt
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Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
KLAUZULA PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY
KLAUZULA DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA
KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH
LOKALIZACJI
KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
KLAUZULA SKUTKÓW USZKODZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA
KLAUZULA DOKUMENTACJI SZKODY I TERMIMU WYPŁATY ODSZKODOWANIA
KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH
KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU
KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU MIĘDZY
UBEZPIECZONYMI LOKALIZACJAMI
KLAUZULA UBEZPIECZENIA STRAJKÓW, ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW
KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW

4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt

Ryzyka fakultatywne podane w Rozdziale IV – Karta Ryzyka - Szczególne Warunki Ubezpieczenia mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych(zał. nr1), w pkt4:
PUNKTACJA
UWAGI
Ryzyko zalania elewacji budynków i pomieszczeń w wyniku topnienia
zalegającego śniegu
Ryzyko szkód spowodowanych zamarznięciem cieczy w urządzeniach lub
instalacjach infrastruktury technicznej (z zastrzeżeniem, że ubezpieczeniem nie
są objęte szkody powstałe w budynkach wyłączonych z użytkowania)
Ryzyko szkód w mieniu ruchomym na skutek upadku ubezpieczonego mienia
Szkody spowodowane aktami terrorystycznymi,
Koszty naprawy uszkodzeń pęknięć lub zamarzania przewodów
Koszty naprawy uszkodzeń pęknięć lub zamarzania rynien i rur spustowych
Ryzyko awarii instalacji. Koszty poszukiwania miejsca awarii. Koszt odtworzenia
stanu przed awarią
Skażenie lub zanieczyszczenie spowodowane zdarzeniami objętymi ochroną

4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt
4pkt

Po potrąceniach uzyskamy sumę punktów za klauzule, rozszerzenie lub postanowienie fakultatywne ( warunki
ubezpieczenia) wg wzoru
Ilość punktów przyznana ofercie =( Suma punktów za warunki ubezpieczenia w ofercie badanej/ Suma
punktów oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach ) x 200 punktów.
W przypadku, jeżeli wszystkie oferty podlegające badaniu uzyskają po potrąceniach za warunki ubezpieczenia ,,0”
punktów, ilość punktów przyznana ofercie = ( Suma punktów za warunki ubezpieczenia w ofercie badanej/Suma
punktów możliwa maksymalnie do zdobycia 200pkt) x 200 punktów.
W przypadku, gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za warunki
ubezpieczenia przyznana ofercie = (Suma punktów za warunki ubezpieczenia w ofercie badanej / Suma punktów za
warunki ubezpieczenia możliwa maksymalnie do uzyskania 200pkt) x 200 punktów
- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIA FRANSZYZ INTEGRALNYCH, FRANSZYZ REDUKCYJNYCH
UDZIAŁÓW WŁASNYCH INNYCH NIŻ ZAPISANE WE WNIOSKACH,SĄ ONE OBLIGATORYJNE.

Ogólna ilość punktów oferty za Zadanie A+B zostanie przeliczona wg wzoru:
Liczba otrzymanych punktów ogółem = [ liczba punktów za cenę oferty ( max200 pkt.) x50 % +liczba punktów za
warunki ubezpieczenia( max200 pkt.) x 50 %
W przypadku kiedy oferty Wykonawców mają taki sam bilans punktów za cenę i warunki ubezpieczenia podane w
ofercie Zamawiający wybierze ofertę z niższą cena. Wszystkie obliczenia punktów będą wyliczone w zaokrągleniu do
2 miejsc po przecinku.

Maksymalnie Wykonawca za ofertę na Zadanie A+ B może uzyskać 200 punktów
14.1.C. Kryteria wyboru ofert – Ubezpieczenie pojazdów Zad C
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RODZAJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Zadanie C

Ubezpieczenia komunikacyjne:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych
Ubezpieczenie Auto - Casco
Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie Assistance
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego wg Wykazu pojazdów stanowiącego
zał. 2C do Karty Ryzyka.
A.
cena oferty
50 %
B
warunki ubezpieczenia
50%
Ad. A. Ocena punktowa za cenę oferty
Maksymalną ilość punktów ( 200pkt) za cenę otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową.
Ilość punktów za cenę oferty ( za Zadanie C) będzie obliczana wg wzoru:
C min
C= --------------------------------- x 200pkt
Co
Gdzie C min- cena brutto oferty najtańszej,
Co - cena brutto oferty badanej
Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.
Ad. B. Ocena punktowa za warunki ubezpieczenia.
Przy ocenie punktowej za klauzule dodatkowe, postanowienia warunków szczegółowych i rozszerzenia najwyższą notę
200 pkt otrzyma oferta ,w której zostaną zaakceptowane wszystkie klauzule i postanowienia fakultatywne określone w
rozdziale IV- Karta Ryzyka do niniejszej specyfikacji.
W przypadku braku akceptacji
postanowień fakultatywnych, Zamawiający odejmie Wykonawcy za każdą skreśloną
klauzulę, rozszerzenie lub postanowienie odpowiednio:
- za skreślenie fakultatywnego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej AC określone w Rozdziane IV - Karta Ryzyka zał.
1_2_C do Zadania C:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Dla ubezpieczenia Auto Casco:
Klauzula pokrycia kosztów badania technicznego po szkodzie
Klauzula pokrycia kosztów odtworzenia po szkodzie tablic i znaków
rejestracyjnych
Klauzula zakresu ubezpieczenia All Risks
Klauzula Stałej Sumy Ubezpieczenia pojazdów z okresem eksploatacji
pow. 12 m-cy
Klauzula Nieredukcyjnej Sumy Ubezpieczenia
Klauzula braku ważnego badania technicznego po szkodzie
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Klauzula przewożonego ładunku
Klauzula utraty kluczy
Klauzula uszkodzenia zamków
Klauzula samoistnego otwarcia pokrywy
Klauzula przewrócenia pojazdów osobowych, dostawczych lub
ciągników rolniczych
Klauzula przewrócenia pojazdów ciężarowych i specjalistycznych
Klauzula uprawnionego kierowcy poniżej 26 roku życia
Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Klauzula ubezpieczenia oklein i nadruków reklamowych /
informacyjnych
Klauzula ubezpieczenia zewnętrznego dodatkowego wyposażenia
pojazdu

Punkty
10pkt
10pkt

Uwagi

10pkt
10pkt
10pkt
10pkt
10pkt
10pkt
10pkt
10pkt
10pkt
10pkt
10pkt
10pkt
10pkt
10pkt
10pkt
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-za skreślenie fakultatywnego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej ASS określone w Rozdziane IV - Karta Ryzyka zał.
1_2_C do Zadania C:
1
2

Dla ubezpieczenia ASSISTANCE:
Klauzula Pokrycia kosztów parkingu strzeżonego
Klauzula samodzielnej organizacji pomocy ASSISTANCE

Punktacja
15pkt
15pkt

Uwagi

Po potraceniach uzyskamy sumę punktów za klauzule, rozszerzenie lub postanowienie fakultatywne ( warunki
ubezpieczenia) wg wzoru
Ilość punktów przyznana ofercie =( Suma punktów za warunki ubezpieczenia w ofercie badanej/ Suma
punktów oferty, która uzyskała najwięcej punktów po potrąceniach ) x 200 punktów.
W przypadku, jeżeli wszystkie oferty podlegające badaniu uzyskają po potrąceniach za warunki ubezpieczenia ,,0”
punktów, ilość punktów przyznana ofercie = ( Suma punktów za warunki ubezpieczenia w ofercie badanej/Suma
punktów możliwa maksymalnie do zdobycia 200pkt) x 200 punktów.
W przypadku, gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu ilość punktów za warunki
ubezpieczenia przyznana ofercie = (Suma punktów za warunki ubezpieczenia w ofercie badanej / Suma punktów za
warunki ubezpieczenia możliwa maksymalnie do uzyskania 200pkt) x 200 punktów

-

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZASTOSOWANIA FRANSZYZ
INTEGRALNYCH, FRANSZYZ REDUKCYJNYCH
UDZIAŁÓW WŁASNYCH INNYCH NIŻ ZAPISANE WE WNIOSKACH,SĄ ONE OBLIGATORYJNE.

Ogólna ilość punktów oferty za Zadanie C zostanie przeliczona wg wzoru:
Liczba otrzymanych punktów ogółem = [ liczba punktów za cenę oferty ( max200 pkt.) x50 % +liczba punktów za
klauzule( max200 pkt.) x 50 %
W przypadku kiedy oferty Wykonawców mają taki sam bilans punktów za cenę i warunki ubezpieczenia podane w
ofercie Zamawiający wybierze ofertę z niższą cena.

Maksymalnie Wykonawca za ofertę na Zadanie C może uzyskać 200 punktów

14.2.

Ocena końcowa
Zamawiający dokona oceny i wyboru z ofert opracowanych wg formularzy ofertowych.
Oferty będą oceniane wg następujących zasad:
Ocena będzie dokonywana dla Zadanie A+B (łącznie) i oddzielnie na zadanie C.
Oferta najkorzystniejsza na Zadanie A+B to ta oferta, która za zadanie A i B otrzyma łącznie
największą ilość punktów.
Oferta najkorzystniejsza na Zadanie C to ta oferta, która za zadanie C otrzyma łącznie największą
ilość punktów uzyskanych na podstawie wyliczeń dla Zadania C (pkt 14.1.C SIWZ).

14.3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.4.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej spośród złożonych ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

15.

Unieważnienie postępowania.

19

Nr sprawy ZPE.271. 01 .2020
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. O
unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy
Pzp.
16.

Udzielenie zamówienia.

16.1.

Zamawiający udzieli
najkorzystniejszą.

16.2.

Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Powiadomienie zawierać będzie:

zamówienia

Wykonawcy,

którego

oferta

zostanie

uznana

za

(1) informacje o Wykonawcach wykluczonych z postępowania z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym wykluczenia,
(2) informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym odrzucenia oraz
(3) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty z nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację .
(4) termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
(5) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający oprócz informacji wskazanych w
pkt. 1-4 wskaże dodatkowo datę początku ochrony ubezpieczeniowej.
Informacja o której mowa w pkt 3, zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej i w
miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
16.3.

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania
umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

16.4.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

16.5.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty pod warunkiem, że:
16.5.1. Zachodzi potrzeba zabezpieczenia interesów Zamawiającego w celu uniknięcia ryzyka
poniesienia straty w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania
orzeczenia zmieniającego sytuację prawną Zamawiającego, a zmiana leży w jego
interesie;
16.5.2. Zachodzą inne zmiany obowiązujących przepisów, powodujące konieczność dostosowania do
niej warunków umowy ubezpieczenia, w tym zmiany przepisów podatkowych
16.5.3. Zachodzi konieczność zmiany harmonogramu i terminów płatności składek.
16.5.4. Zachodzi potrzeba rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w związku z podjęciem nowej
działalności lub zmianą dotychczasowego zakresu działalności Ubezpieczającego
16.5.5. Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek
dokonanych inwestycji - konieczność ubezpieczenia nowo nabytych składników mienia lub
zwiększenia Sumy Ubezpieczenia w wyniku zwiększenia wartości posiadanego mienia
wskutek dokonanych modernizacji lub ulepszenia;
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16.5.6. Zachodzi konieczność zmiany lub aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia na skutek likwidacji
lub sprzedaży składników mienia
16.5.7. Zachodzi Konieczność podwyższenia Sumy Gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej w przypadku jej istotnego zmniejszenia na skutek dokonanych wypłat
odszkodowań;
16.5.8. Zachodzi konieczności dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku
przedłużenia terminu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego
przedmiotem są usługi objęte niniejszą umową.
16.5.9. Nastąpi zmiana nazwy lub adresu stron umowy, zmiana organizacyjno – prawna
działania stron umowy, przekształcenie lub połączenie firmy Wykonawcy, zmiana
lokalizacji, połączenie, likwidacja lub wyodrębnienie / utworzenie jednostek
organizacyjnych Zamawiającego;
17.

Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
18.1.

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

18.2.

W Formularzu Oferty Wykonawca wyliczy cenę oferty brutto.
Wykonawca w ofercie poda cenę za całość ubezpieczenia na okres ubezpieczenia podany w
Specyfikacji oraz ponadto
dla każdego z proponowanych ubezpieczeń poda, zgodnie z Formularzem Oferty, cenę obejmującą:
 cenę za 12 miesięczne okresy ubezpieczenia oddzielnie za dany rodzaj ubezpieczenia
Dla zadania C Wykonawca podaje składkę bez uwzględniania w obliczeniu ceny wyrównania okresów
ubezpieczenia. Wykonaca dołacza do oferty arkusz wyliczenia ceny

18.3.

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

18.4.

Cena oferty powinna być wyrażona w PLN.

18.5.

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

18.6.

Cena oferty, ceny jednostkowe, stawki określone przez Wykonawcę mogą podlegać waloryzacji
(urealnieniu) na zasadach określonych w Rozdziale V – Istotne postanowienia umowy. Tak dokonana
zmiana nie stanowi zmiany umowy.

18.7.

Zmiana ceny oferty w wyniku zmian określonych w pkt. 16.5 dokonuje się w oparciu o stawki
określone w ofercie Wykonawcy, a w przypadku braku wyszczególnienia stawek w ofercie, w oparciu
o stawki wynikające z przeliczenia podanej w ofercie Wykonawcy ceny / sumę ubezpieczenia na
podstawie której obliczono cenę w ofercie.

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. Postanowienia dodatkowe.
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20.1.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji
o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu:
a) Umowę współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, stwierdzającą solidarną
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierająca upoważnienie
dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w
imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatności.

20.2.

O terminie na przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 20.1., Wykonawca zostanie
powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem.

21.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1 Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Art.179 przysługują Wykonawcy jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
21.2.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

21.3.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
podstawie art. 11 ust. 8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

na

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia:
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5 )opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty:
21.4.1 Skarga do sądu
W sprawie pozostałych
środków ochrony prawnej dostępnych Wykonawcom w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej Art.179 i
następne ustawy Pzp.

22. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Druki ofert Do Formularz oferty- ogólny , Formularz oferty na Zad. A; Formularz oferty
rozdziału III
na Zad. B; Formularz oferty na Zad. C;
Druk nr 1.1
do Rozdziału II
Druk nr 1.2
Do rozdziału II
Druk nr 1.3
Do rozdziału II
Druk nr 1.4
Do rozdziału II
Druk nr 1.5
Do rozdziału II

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Oświadczenie o spełnieniu warunków w zakresie
obowiązków informacyjnych wynikających z RODO
lista podmiotów należących do grupy kapitałowej

wypełnienia

wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia w ryzykach:
-Komunikacja –wystawione przez Inter Risk z dnia 31-10-2019
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- Majątek wystawione przez Inter Risk z dnia 31-10-2019
-Komunikacyjnych wystawione przez STU Ergo Hestia S.A. dnia 05
/11/2019 dołączone do plików Karty Ryzyka
Druki umów
generalnych
nr 7.
Do rozdziału V
23.0.

Umowa Generalna na Zad A+B: Umowa Generalna na Zad C;

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:
Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

Stosownie do treści art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
/ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1/ - dalej: RODO,
niniejszym informujemy, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, zwany dalej „Administratorem”.
2.
Z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych Panią Anetą Gierłach można
kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@opoczta.pl lub
poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050
Tarnów Opolski.
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je
pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art.
6 ust. 1 lit c) RODO,
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1
lit e) RODO,
c) wykonania umowy, której z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO.
4.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach i na podstawie
wskazanych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
są:
a) podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych /tzw.
podmiot przetwarzający,
c) inne podmioty, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania/
przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim
Administrator je pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi lub realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał na podstawie
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udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do
wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych /w szczególności archiwizacji/ lub okres niezbędny do
ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub
obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec Administratora.
6.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,
c) uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych z uwzględnieniem celów
przetwarzania, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d) usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator, za wyjątkiem
określonym w art. 17 ust 3 RODO, ma obowiązek ich usunięcia gdy zachodzi jedna z
następujących okoliczności:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
- zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9
ust. 2 lit. a) RODO została cofnięta, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
- wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi
Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
Administrator;
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;
e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu swoich
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne Pani/Pan do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania –
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.
7.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
także prawo do:
a) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy zaistnieją
przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w sytuacji gdy przetwarzanie: oparte jest na wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; lub
- jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w
których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
b) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które dostarczyła/dostarczył
Pani/Pan Administratorowi,
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c) przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze
strony Administratora, jeżeli:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art.
9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
d) żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio
innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
8.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem
właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.
W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
10.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
11.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa. W sytuacji, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie
możliwe:
- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
- wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
- zawarcie czy też wykonanie umowy.
12.
Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
13.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Zapoznałam/em się:
…………………………………………
(data, podpis osoby, której dane dotyczy
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ROZDZIAŁ II
FORMULARZE OŚWIADCZEŃ WYKONAWCY
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DRUK NR 1.1
do Rozdziału II

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

MY NIŻEJ PODPISANI

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Odpowiedzialności cywilnej, mienia, wraz z
jednostkami organizacyjnymi
w okresie 01-02-2020 do 31-01-2022 -36 miesięcy
oraz
ubezpieczenia pojazdów Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi w
okresie od 01-01-2021 do 31-12-2022 -24 miesiące

oświadczamy co następuje:
________________________________________________________________________________________________
____

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,
że
nie
podlegam
wykluczeniu
z
postępowania
art. 24 ust. 5 pkt ………… ustawy Pzp (wypełnić na podstawie punktu 7.5 siwz)*.

na

podstawie

na

podstawie

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. ………………………………………………………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
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okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………..............................................................................................
........ (podać pełną nazwę/firmę i adres)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia*.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……...................................................................................................
........ (podać pełną nazwę/firmę i adres)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia*.

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

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

_______________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)
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DRUK NR 1.2
do Rozdziału II

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

MY NIŻEJ PODPISANI

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Odpowiedzialności cywilnej, mienia, wraz z
jednostkami organizacyjnymi
w okresie 01-02-2020 do 31-01-2022 -36 miesięcy
oraz
ubezpieczenia pojazdów Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi w
okresie od 01-01-2021 do 31-12-2022 -24 miesiące
oświadczamy co następuje:
________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie 7.1 ppkt2)
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu

wykazania spełniania

warunków

udziału w postępowaniu, określonych przez

zamawiającego w punkcie 7.1 ppkt2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………….………………………….……………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………...,
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………*.
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika))

* - niepotrzebne skreślić

30

Nr sprawy ZPE.271. 01 .2020

DRUK NR 1.3
do Rozdziału II

Zamawiający:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
Wykonawca:
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIAZKÓW INFORMACYJNYCH
WYNIKAJĄCYCH Z RODO
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Odpowiedzialności cywilnej, mienia, wraz z
jednostkami organizacyjnymi
w okresie 01-02-2020 do 31-01-2022 -36 miesięcy
oraz
ubezpieczenia pojazdów Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi w
okresie od 01-01-2021 do 31-12-2022 -24 miesiące

prowadzonego przez Gminę Tarnów Opolski, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

* – niepotrzebne skreślić.

31

Nr sprawy ZPE.271. 01 .2020

Druk nr 1.4
Zamawiający:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

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

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

MY NIŻEJ PODPISANI
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Odpowiedzialności cywilnej, mienia, wraz z
jednostkami organizacyjnymi
w okresie 01-02-2020 do 31-01-2022 -36 miesięcy
oraz
ubezpieczenia pojazdów Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi w
okresie od 01-01-2021 do 31-12-2022 -24 miesiące

* Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z
żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
* Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z
następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty:
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
Jednocześnie oświadczam, że powiązania z innym w/w wykonawcą/cami prowadzą*/nie prowadzą* do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Na potwierdzenie tego przedkładam następujące dowody i wyjaśnienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……., dnia ………….
…………………………………………
(podpis wykonawcy lub pełnomocnika)
* niewłaściwe skreślić
UWAGA:
1) niniejsze oświadczenie wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje zamawiającemu w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie
winno być złożone przez każdy podmiot.
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Druk nr 1.5
............................................................
............................................................
............................................................
(nazwa podmiotu oddającego potencjał
w dyspozycję wykonawcy)

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia

W imieniu: ....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: .............................................................................
.......................................................................................................................................................
(określenie zasobu – zdolność techniczna lub zawodowa
lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna)

do dyspozycji wykonawcy: .......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa wykonawcy)

na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Odpowiedzialności cywilnej, mienia, wraz z
jednostkami organizacyjnymi
w okresie 01-02-2020 do 31-01-2022 -36 miesięcy
oraz
ubezpieczenia pojazdów Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi w
okresie od 01-01-2021 do 31-12-2022 -24 miesiące

1. Oświadczam, że:
a) udostępniam wykonawcy wyżej wymienione zasoby, w następującym zakresie (należy
szczegółowo określić): ............................................................................................................
..................................................................................................................................................
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: .............
..................................................................................................................................................
c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ...........
..................................................................................................................................................
d) jako podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuję roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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2. Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody zamawiającego poniesionej wskutek
nieudostępnienia zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, odpowiadam
wobec zamawiającego solidarnie z wyżej wymienionym wykonawcą. Moja odpowiedzialność
wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za
które nie ponoszę winy.

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

……….........................................
(podpis podmiotu na zasobach którego
wykonawca polega/osoby upoważnionej
do reprezentacji podmiotu)

Uwaga!
Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1) pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
2) dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
* – niepotrzebne skreślić.
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ROZDZIAŁ III
FORMULARZE OFERTY
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OFERTA
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Do:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Odpowiedzialności cywilnej, mienia, wraz z
jednostkami organizacyjnymi
w okresie 01-02-2020 do 31-01-2022 -36 miesięcy
oraz
ubezpieczenia pojazdów Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi w
okresie od 01-01-2021 do 31-12-2022 -24 miesiące

jednostek posiadających osobowość prawną”

MY NIŻEJ PODPISANI
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej
lub członków konsorcjum)

1.
SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia - nr sprawy ZPE.271.01.2020 .
2.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy
się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3.

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

ZADANIE A - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na 36 m-cy
…..….....………..zł
słownie…………………………...……………………………………………………………………………………………………
ZADANIE B - Ubezpieczenia mienia na 36 m-cy

….……..………..zł

słownie…………….…………….……………………….……………………………………………………………………………
ZADANIE C - Ubezpieczenia pojazdów na 24 m-ce

….……..………..zł

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

* W przypadku składania oferty częściowej niepotrzebne skreślić
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4. OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres ochrony
ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej oferty
oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą
ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego do
wystawienia Noty Pokrycia na warunkach określonych w SIWZ.
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie od daty wskazanej w zawiadomieniu o
wyborze najkorzystniejszej oferty jako początek okresu ubezpieczenia.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:
a) _________________________________________________________________________
(zakres powierzonych robót)
b) _________________________________________________________________________
(zakres powierzonych robót)
9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący: _________________________________________
___________________________________________________________________________
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)
10. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie oraz w dokumentach
złożonych wraz z ofertą na stronach nr od

do

- niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są

jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11. Informujemy, że:
a) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego*,
b) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów lub usług ........................................, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek
podatkowy u zamawiającego to .............................. PLN netto*.
12. Akceptujemy warunki płatności ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
13. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem
/średnim przedsiębiorstwem*1).
14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
___________________________________________________________________________

37

Nr sprawy ZPE.271. 01 .2020

___________________________________________________________________________
fax ________________________________ , e-mail _________________________________
15. OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.
__________________ dnia __.__.20__ r.

_______________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

1)

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

* – niepotrzebne skreślić.
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OFERTA – formularz A
ZADANIE A
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Odpowiedzialności cywilnej, mienia, wraz z
jednostkami organizacyjnymi
w okresie 01-02-2020 do 31-01-2022 -36 miesięcy
oraz
ubezpieczenia pojazdów Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi w
okresie od 01-01-2021 do 31-12-2022 -24 miesiące

w części na:
ZADANIE A - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
oferujemy wykonanie zadania na n/w warunkach:
1.

dla Sumy Gwarancyjnej / Ubezpieczenia 1 500 000,-zł na wszystkie zdarzenia i 1 500 000,-zł na jedno
zdarzenie:
Cena brutto oferty za ubezpieczenie na 36 miesięcy wynosi
..................................................zł
słownie:....................................................................................................................................
Cena brutto oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy wynosi
..................................................zł
słownie:....................................................................................................................................

w tym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego mienia i
rozszerzenia:
dla rozszerzeń Sumy Gwarancyjne / Ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia wynoszą: 1 500 000,- zł,
z zastrzeżeniem podlimitów określonych w zał. nr 5 do wniosku OC
2.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za
związanych

określonymi

w

niej

postanowieniami

i

zasadami

postępowania,

a także zdobyliśmy konieczne informacje do oceny ryzyka i przygotowania oferty.
3.

OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres ochrony
ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej oferty i
zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uznajemy się za związanych określonymi w nich
warunkami oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się na wezwanie
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Zamawiającego do wystawienia Noty Pokrycia na warunkach określonych w SIWZ.
4.

OŚWIADCZAMY, że:
4.1.

KLAUZULE DODATKOWE PODANE W SIWZ (obligatoryjne) – akceptujemy

4.2.

KLAUZULE DODATKOWE FAKULTATYWNE (Karta Ryzyka - zał.Nr6 do OC):

KLAUZULA LIKWIDACJI SZKODY
DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA
TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
POKRYCIA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA TYMCZASOWEGO

akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

* niewłaściwe skreślić
5.

OŚWIADCZAMY, że:
5.1.
ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA wg ZAŁ. nr 5 do
OC (obligatoryjne) – akceptujemy
5.2.
ROZSZERZENIE FAKULTATYWNE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA
wg ZAŁ. nr 5 do OC:
ROZSZERZENIE NR 27
ROZSZERZENIE NR 31

6.

Włączenie do ubezpieczenia OC za czyste
szkody / straty majątkowe
Włączenie odpowiedzialności cywilnej z
tytułu szkód w dokumentach powierzonych
Ubezpieczonemu
1) Z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień OWU i pozostałych
postanowień umowy, włącza się do zakresu
ochrony odpowiedzialność cywilną za
szkody polegające na utracie, zaginięciu
lub zniszczeniu dokumentów powierzonych
Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną
przez niego działalnością objętą
ubezpieczeniem.
2) Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona
jest do faktycznych kosztów odtworzenia
dokumentów powierzonych
Ubezpieczonemu.

akceptujemy*

akceptujemy

nie akceptujemy*

Nie akceptujemy

OŚWIADCZAMY, że:
6.1.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia OC określone w zał. nr1.1 - 1.4 do wniosku OC:
akceptujemy

7. OŚWIADCZAMY, że
PODANE W SIWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA :
FRANSZYZY INTEGRALNE
akceptujemy
FRANSZYZY REDUKCYJNE
akceptujemy
UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE
akceptujemy
8.

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

8. 1) W formie pisemnej*:
- we właściwej jednostce pod adresem:
……………………………………………………………………………………
- faxem pod nr:
……………………………………………………………………………………
(do niniejszej procedury dołącza się/nie dołącza się* wymagane druki niezbędne do zgłoszenia szkody)
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8. 2) Telefonicznie*
- pod numerem
………………………………………………………………………………………………
8. 3) Jednostką właściwą do nadzoru w procesie likwidacji szkody jest:
________________________________________ ________________________________
Tel. ________________________________ Fax ________________________________
E-mail________________________________

9.

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 Oświadczenie ,,RODO”

* niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __.__.20__ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)
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OFERTA – formularz B
ZADANIE B
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Odpowiedzialności cywilnej, mienia, wraz z
jednostkami organizacyjnymi
w okresie 01-02-2020 do 31-01-2022 -36 miesięcy
oraz
ubezpieczenia pojazdów Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi w
okresie od 01-01-2021 do 31-12-2022 -24 miesiące
w części na:
ZADANIE B – Ubezpieczenie mienia
2.

oferujemy wykonanie zadania na n/w warunkach za łączną cenę:
Cena oferty za ubezpieczenie na 36 miesięcy wynosi
…...............................................zł
słownie:….............................................................................................................................
Cena oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy wynosi
…...............................................zł
słownie:….............................................................................................................................

w tym,
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie rozszerzonym o ubezpieczenie ryzyka
wandalizmu na 12 m-cy

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

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

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

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich na 12 m-cy

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

3.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za
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związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania,

a także zdobyliśmy

konieczne informacje do oceny ryzyka i przygotowania oferty.
4.

OŚWIADCZAMY, że:
4.1.

KLAUZULE DODATKOWE PODANE W SIWZ jako obligatoryjne (Karta Ryzyka - zał.Nr6 odpowiednio do
rodzajów ubezpieczenia) - akceptujemy.

4.2.

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

4.2.1.

Dla ubezpieczenia mienia od ognia I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
KLAUZULA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO (AMORTYZACJI)
KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH
LOKALIZACJI
KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA
KLAUZULA SKUTKÓW USZKODZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
KLAUZULA DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

KLAUZULA UBEZPIECZENIA ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW
KLAUZULA ROZMROŻENIA ŚRODKÓW OBROTOWYCH
KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA LOKALIZACJAMI OKREŚLONYMI W UMOWIE
UBEZPIECZENIA
KLAUZULA LIKWIDACJI MAŁYCH SZKÓD
4.2.2.

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

Dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji:

KLAUZULA UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH
LOKALIZACJI
KLAUZULA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA
KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
KLAUZULA SKUTKÓW AWARII WYPOSAŻENIA ELEKTRONICZNEGO
KLAUZULA ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA
KLAUZULA DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH
KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW
KALUZULA PRZEKAZANIA MIENIA
KLAUZULA UBEZPIECZENIA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ
4.2.3.

Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:
DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA
UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI
TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN
SKUTKÓW USZKODZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA
DOKUMENTACJI SZKODY I TERMINU WYPŁATY ODSZKODOWANIA
WYPŁATY ODSZKODOWANIA
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH
AKTÓW TERRORYZMU
KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU MIĘDZY
UBEZPIECZONYMI LOKALIZACJAMI

UBEZPIECZENIE STRAJKÓW, ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW
KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW

5.

Oświadczamy, że:

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

6.

Koszty naprawy uszkodzeń, pęknięć lub zamarznięcia
przewodów

Akceptujemy*

Nie akceptujemy*

Koszty naprawy uszkodzeń, pęknięć lub zamarznięcia rynien i
rur spustowych

Akceptujemy*

Nie akceptujemy*

Ryzyko skażenia lub zanieczyszczenia, spowodowanego
zdarzeniami objętymi ochroną

Akceptujemy*

Nie akceptujemy*

Ryzyko zalania elewacji budynków i pomieszczeń w wyniku
topnienia zalegającego śniegu

Akceptujemy*

Nie akceptujemy*

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

Akceptujemy*

Nie akceptujemy*

Ryzyko szkód w mieniu ruchomym na skutek upadku
ubezpieczonego mienia

Akceptujemy*

Nie akceptujemy*

Ryzyko awarii instalacji. Koszty poszukiwania miejsca awarii.
Koszt odtworzenia stanu przed awarią

Akceptujemy*

Nie akceptujemy*

Szkody spowodowane aktami terrorystycznymi,

Akceptujemy*

Nie akceptujemy*

Oświadczamy, że:
6.1. ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA jako obligatoryjne wg ZAŁ.
nr 5 odpowiednio do rodzajów ubezpieczenia, akceptujemy
6.2. ROZSZERZENIA FAKULTATYWE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA wg ZAŁ. nr 5
odpowiednio do rodzajów ubezpieczenia:

Dla sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich:
ROZSZERZENIE

Ubezpieczenie określonych w tabeli poniżej rozszerzeń
Rozszerzenie o ryzyko kradzieży zwykłej sprzętu
elektronicznego przenośnego

akceptujemy

nie akceptujemy*

*niepotrzebne skreślić

7.
OŚWIADCZAMY, że
PODANE W SIWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA :
akceptujemy
FRANSZYZY INTEGRALNE
akceptujemy
FRANSZYZY REDUKCYJNE
akceptujemy
UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE
8.

OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres ochrony
ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany z uwzględnieniem postanowień niniejszej oferty i
zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uznajemy się za związanych określonymi w
nich warunkami oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się na wezwanie
Zamawiającego do wystawienia Noty Pokrycia na warunkach określonych w SIWZ.

44

Nr sprawy ZPE.271. 01 .2020
9.

OŚWIADCZAMY, że szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia należy zgłaszać:
8.1. W formie pisemnej*:
- we właściwej jednostce pod adresem
……………………………………………………………………………………
- faxem pod nr:
…………………………………………………………………………………
(do niniejszej procedury dołącza się/nie dołącza się* wymagane druki niezbędne do zgłoszenia szkody)

8.2. Telefonicznie*
- pod numerem
………………………………………………………………………………………………

8.3.

Jednostką

właściwą

do

nadzoru

w

procesie

likwidacji

szkody

jest:

_____________________________________________________________________
Tel. ____________________________ Fax ________________________________
E-mail________________________________

10.

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

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

__________________ dnia __.__.20__ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)
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OFERTA – formularz C
ZADANIE C
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie Odpowiedzialności cywilnej, mienia, wraz z
jednostkami organizacyjnymi
w okresie 01-02-2020 do 31-01-2022 -36 miesięcy
oraz
ubezpieczenia pojazdów Gminy Tarnów Opolski wraz z jednostkami organizacyjnymi w
okresie od 01-01-2021 do 31-12-2022 -24 miesiące
w części na:
ZADANIE C – Ubezpieczenie pojazdów
1. oferujemy wykonanie zadania na n/w warunkach
za łączną cenę:
Cena brutto oferty za ubezpieczenie pojazdów na 12 miesięcy wynosi
….........................................................zł (brutto)
słownie:….....................................................................................................................
w tym,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na 12 m-cy
.................................................................................zł (brutto)
Ubezpieczenie AUTO CASCO na 12 m-cy
.................................................................................zł (brutto)
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy oraz pasażerów na 12 m-cy
.................................................................................zł (brutto)
Do oferty dołącza się Tabelę WYLICZENIA CENY /wykaz składek/stawek z podziałem na pojazdy/grupy pojazdów
2.

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

3.

OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres ochrony ubezpieczeniowej
został przez nas zaakceptowany i zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uznajemy się za związanych
określonymi w nich warunkami oraz zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego do
wystawienia Noty Pokrycia na warunkach określonych w SIWZ.
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4.

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

5.

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

Dla ubezpieczenia Auto Casco:
Klauzula pokrycia kosztów badania technicznego po szkodzie
1
Klauzula pokrycia kosztów odtworzenia po szkodzie tablic i znaków
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

rejestracyjnych
Klauzula zakresu ubezpieczenia All Risks
Klauzula Stałej Sumy Ubezpieczenia pojazdów z okresem eksploatacji
pow. 12 m-cy
Klauzula Nieredukcyjnej Sumy Ubezpieczenia
Klauzula braku ważnego badania technicznego po szkodzie
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Klauzula przewożonego ładunku
Klauzula utraty kluczy
Klauzula uszkodzenia zamków
Klauzula samoistnego otwarcia pokrywy
Klauzula przewrócenia pojazdów osobowych, dostawczych lub
ciągników rolniczych
Klauzula przewrócenia pojazdów ciężarowych i specjalistycznych
Klauzula uprawnionego kierowcy poniżej 26 roku życia
Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Klauzula ubezpieczenia oklein i nadruków reklamowych /
informacyjnych
Klauzula ubezpieczenia zewnętrznego dodatkowego wyposażenia
pojazdu
Dla ubezpieczenia ASSISTANCE:
Klauzula Pokrycia kosztów parkingu strzeżonego
Klauzula samodzielnej organizacji pomocy ASSISTANCE

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

akceptujemy*

nie akceptujemy*

akceptujemy*
akceptujemy*

nie akceptujemy*
nie akceptujemy*

*niepotrzebne skreślić

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

7.

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

7. 1) W formie pisemnej*:
- we właściwej jednostce pod adresem:
……………………………………………………………………………………
- faxem pod nr:
……………………………………………………………………………………
(do niniejszej procedury dołącza się/nie dołącza się* wymagane druki niezbędne do zgłoszenia szkody)

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

Tel. ________________________________ Fax ________________________________

E-mail________________________________

8.

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 Oświadczenie ,,RODO”
 Tabela wyliczenia ceny. T. składek/stawek z podziałem na pojazdy/grupy pojazdów

* niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __.__.20__ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KARTA RYZYKA
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ROZDZIAŁ V
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
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