I. UWAGI OGÓLNE
1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach określonych Regulaminem udzielania
zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez MPK w Częstochowie
Sp. z o. o., zwanego dalej Regulaminem, którego treść zamieszczona jest na stronie
internetowej Zamawiającego: www.mpk.czest.pl oraz przepisów ogólnych ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia innym podwykonawcom.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek
z ofert bez podania przyczyny.
II. ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Niepodległości 30, 42 – 200 Częstochowa
NIP: 949 – 172 – 38 – 46 REGON: 151555169
tel : 34/ 377 91 00
faks: 34/ 377 91 09
e-mail: zarzad.mpk@ mpk.czest.pl
strona internetowa: www.mpk.czest.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usługi w zakresie ubezpieczenia autocasco
39 autobusów hybrydowych marki SOLBUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2. Okres ubezpieczenia : 1.05.2019-30.04.2020 r.
3. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
(CPV):
66 51 41 10-0 usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8
ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży
aktualną dokument potwierdzający kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2015 r. (tj. Dz. U. 2019 poz. 381 ze zm.) o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej w grupach ryzyk objętych przedmiotem zaproszenia do składania
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ofert. W przypadku wykonawców wspólnie zamierzających złożyć ofertę potwierdzenie
posiadania kompetencji uprawnień musi być złożone odrębnie przez każdego z nich.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, składając
oświadczenie o spełnianiu warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, składając
oświadczenie o spełnianiu warunku.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie
jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki
udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności
technicznej lub zawodowej.
4. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 1
Zamawiający dokona metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o treść złożonych oświadczeń
/dokumentów uznając, że spełnienie przez wykonawcę wszystkich wymagań określonych przez
Zamawiającego w niniejszej SIWZ jest wyznacznikiem posiadania minimalnych poziomów
zdolności gwarantujących należyte wykonanie zamówienia.
VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA
1. Do oferty każdy wykonawca winien dołączyć:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do formularza ofertowego)
2) Oświadczenie, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne (załącznik nr 1 do formularza ofertowego)
3) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej (załącznik nr 1 do formularza
ofertowego);
4) Oświadczenie w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (załącznik nr 1 do formularza
ofertowego).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia
i dokumenty o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu żąda także złożenia wraz z ofertą:
1) dokument potwierdzający kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W tym zakresie
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był uprawniony do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U.
2019 poz. 381 ze zm.) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w grupach ryzyk
objętych przedmiotem zamówienia.
2) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej (załącznik nr 1 do formularza
ofertowego);
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3) Oświadczenie w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (załącznik nr 1 do
formularza ofertowego).
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający może
żądać złożenia od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej sklasyfikowana:
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy
PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca planuje
korzystanie z zasobów innych podmiotów,
5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia
umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty
określone w ust. 3 i 4 niniejszego rozdziału SIWZ winny zostać złożone przez co najmniej
jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upełnomocnione ze strony
wykonawcy.
Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do
reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą
pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza
pełnomocnictwo wynikające z treści umowy konsorcjum. Wszelka korespondencja oraz
rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik
pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana,
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
(sektorowego) przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (umowy
konsorcjum).
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzieleniu zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie.
W przypadku konsorcjum, żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy PZP.
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11. Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę"
w miejscu "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego rozdziału, składa
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3) oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia lub zamieszkiwania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
13. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
14. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający
pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(sektorowego).
15. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości co do jej prawdziwości.
16. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego ofertę. Dokumenty niejawne, zastrzeżone w ofercie,
Wykonawca oznacza w wybrany przez siebie sposób. Wykonawca nie może zastrzec informacji
i dokumentów, których jawność wynika z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
17. Części oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być przedstawione w ofercie,
w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym
uczestnikom postępowania.
VII. JĘZYK POSTĘPOWANIA
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert
w innym języku. Dokumenty sporzadzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: usługa będzie świadczona od 01 maja 2019 r. do dnia
30 kwietnia 2020 r.
X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz
wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie na adres Zamawiającego.
2. W toku przygotowania ofert każdy z wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści SIWZ, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na
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mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle jednocześnie treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczył specyfikację bez
ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której ją udostępnił.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację
Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz
zamieści na stronie internetowej, na której ją udostępnił.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści tę
informację na stronie internetowej, na której ją udostępnił.
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji ze strony Zamawiającego w toku
przygotowania ofert są:
 Iwona Rosa – email: irosa@mpk.czest.pl
 Karolina Wojszczak – email: ubezpieczenia@mpk.czest.pl
 Katarzyna Libura-Pisalska – broker ubezpieczeniowy, tel. 607 226 626
 Michał Górski – broker ubezpieczeniowy, tel. 500 260 625

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę i wszystkie załączniki do oferty należy składać, pod rygorem nieważności, z zachowaniem
formy pisemnej.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikami; W przypadku złożenia
przez wykonawcę oferty bez użycia załączonych do specyfikacji formularza ofertowego
i załączników do wypełnienia, złożona oferta musi być tożsama z treścią załączonych
formularzy i zawierać wszelkie informacje wynikające z ich treści,
2) wszystkie dokumenty lub/i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający
w niniejszej SIWZ,
3) w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej
czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach
rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie
pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę lub osoby
upoważnione do reprezentacji podmiotu.
5. Zaleca się, aby wszystkie strony były spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości
zdekompletowania oferty i były kolejno ponumerowane.
6. Zaleca się także, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę uprawnioną do
reprezentowania wykonawcy.
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7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wszystkimi dokumentami, zaświadczeniami
i załącznikami w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na
kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące
oznaczenie:
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, na świadczenie usługi w zakresie ubezpieczenia autocasco autobusów
hybrydowych marki SOLBUS”
„Nie otwierać przed dniem 24 kwietnia 2019 r. godz. 12:00 ”
Na kopercie należy podać również nazwę i adres wykonawcy lub opatrzyć pieczęcią firmową
wykonawcy.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Treść
zmiany/wycofania należy opakować tak jak ofertę – w sposób opisany w pkt 8 niniejszego
rozdziału specyfikacji – przy czym kopertę zewnętrzną należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„ZMIANA” lub „WYCOFANE”. W przypadku zmiany oferty, wiążącą dla oferenta jest treść
zawarta w kopercie oznaczonej dopiskiem ”ZMIANA” w zakresie, jakim zmiana ta obejmuje.
11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi.
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Zarządu mieszczącym się w siedzibie
Zamawiającego przy Alei Niepodległości 30 w Częstochowie, I piętro, nie później niż do dnia
24 kwietnia 2019 r. do godziny 11.00. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data
i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Alei Niepodległości 30 w Częstochowie,
w pokoju 313 (III piętro), w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności, o ile
informacje te będą zawarte w ofertach.
5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania, po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie skargi.
6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
7. Pośrednictwo ubezpieczeniowe: Zamawiający oświadcza, że umowy będą zawarte
i realizowane przez cały okres ich trwania przy udziale i za pośrednictwem brokera
ubezpieczeniowego ENT Broker Katarzyna Libura-Pisalska, prowadząca działalność gospodarczą
w Sosnowcu, przy ul. Gdańskiej 5, licencja zawodowa 1377/05. Wykonawca przyjmuje do
wiadomości, że czynności realizowane w niniejszym postępowaniu przez ww. brokera
ubezpieczeniowego mają charakter czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz akceptuje
skutki, jakie wynikają z ustawy z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (tj.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 2077, z 2017 r. poz. 60, 2486, z 2018 r. poz. 650, 1629) oraz powszechnie
utrwalonych w obrocie zwyczajów. Ubezpieczenia określone w poszczególnych częściach oparte
są na programie brokera, w tym na jego klauzulach brokerskich.
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XIV . SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty dla przedmiotu zamówienia, podając ją
w zapisie liczbowym i słownym.
2. Ceny jednostkowe podane w ofercie winny uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ
oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania
przedmiotowego
3. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski (PLN).
4. Wymagany przez Zamawiającego termin płatności został określony we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik do SIWZ.
5. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Spośród ofert złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania
oraz ofert nieodrzuconych, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tzn. takiej,
która uzyska największą liczbę punktów przyznanych wyłącznie na podstawie kryterium ceny.
2. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali
wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
P = (W N / W OB ) x 100
gdzie:
P – punkty oferty porównywanej
W N – najniższa zaoferowana cena oferty
W OB – cena oferty badanej

3. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane wg ilości uzyskanych punktów.
4. Realizacja zamówienia będzie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższa ilość punktów.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy
lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
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wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. W przypadku wystąpienia ofert o równej wartości Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
10. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do
protokołu, udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. Nr 419 poz. 1637 ze zm.), jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, wyraźnie zastrzegł, że nie mogą one
być udostępniane. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone
informacje.
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
1. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej – oferty składanej przez konsorcjum,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę
konsorcjum.
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie
Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazując nazwę
(firmę) lub imię i nazwisko, adres (siedzibę), cenę tego Wykonawcy, którego ofertę uzna za
najkorzystniejszą oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz informację tą zamieszcza na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibę.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3
Regulaminu.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba, że złożono jedną ofertę lub pozostałe oferty podlegają odrzuceniu.
5. Zarówno wybór jak i ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej nie skutkuje powstaniem
roszczenia wobec Zamawiającego o zawarcie umowy.
6. Zawarcie umowy nastąpi z chwilą jej podpisania przez umocowanych przedstawicieli stron.
XVI. ODRZUCENIE OFERT, UNIEWAŻNIENIE I ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie którakolwiek z przesłanek, przewidziana w § 14 pkt 2
Regulaminu.
2. Z zastrzeżeniem § 16 pkt 5 Regulaminu i pkt 8 w rozdziale I SIWZ, Zamawiający unieważni
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek,
przewidziana w § 16 pkt 1 Regulaminu.
3. O unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, Zamawiający, podaje
uzasadnienie faktyczne i prawne, zawiadamiając o tym jednocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert).
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XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszego Regulaminu lub
postanowień SIWZ lub zaproszenia do składania ofert - mających lub mogących mieć wpływ na
wynik postępowania - wykonawcy przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi, jeśli
wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Skargę można wnieść w terminie 5 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.
3. Skargę wnosi się do kierownika Zamawiającego w formie pisemnej.
4. Skargę uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego w taki sposób,
iż mógł się on zapoznać z jej treścią.
5. Skarga powinna wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, którym
zarzuca się niezgodność z postanowieniami, o których mowa w pkt 1, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie skargi, a także interesu, o którym mowa w pkt 1.
6. Kierownik Zamawiającego odrzuca skargę, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy Regulaminu;
2) skarga została wniesiona przez podmiot nieuprawniony;
3) skarga została wniesiona po upływie terminu określonego w Regulaminie.
7. Kierownik Zamawiającego, oddala skargę lub ją uwzględnia, jeżeli uzna, że skarga jest
uzasadniona. W przypadku uwzględnienia skargi KP (lub osoba prowadząca postępowanie)
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności.
8. Decyzja rozstrzygająca skargę jest decyzją ostateczną i przesyła się ją Wykonawcy, którego
rozstrzygnięcie bezpośrednio dotyczy.
XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
2. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Niepodległości 30,
42-200 Częstochowa;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na świadczenie usługi
w zakresie ubezpieczenia autocasco autobusów hybrydowych marki SOLBUS, postępowanie
nr RZI.26.12.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), dalej zwaną
„ustawą PZP”;
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5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy PZP;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Zamawiający informuje o:
1) prawie dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
2) prawie sprostowania danych osobowych* na podstawie art.16 RODO;
3) prawie żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **, na podstawie art. 18
RODO;
4) prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zachodzi
obawa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Zamawiający informuje, że nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie art. 21 RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub Państwa członkowskiego.
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ZAŁĄCZNIK 1 do SIWZ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – SZCZEGÓŁOWY OPIS
I. Ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych.
1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wskazane w załączniku 1 do SIWZ
2. Zakres ubezpieczenia: Zamawiający wymaga objęcia ochroną ubezpieczeniową szkód
polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego pojazdu oraz jego
wyposażenia na skutek nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli Zamawiającego
zdarzenia z wyłączeniem kradzieży pojazdu. Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty
wykonania napisów i oznakowania pojazdów MPK w Częstochowie Sp. z o.o. po zdarzeniu
objętym ochroną ubezpieczeniową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ochrona ubezpieczeniowa nie może wyłączać zdarzeń powstałych w wyniku:
2.1. zderzenia się pojazdów,
2.2. zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami itp. ,
2.3. uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
2.4. uszkodzenia pojazdu przez zwierzęta,
2.5. pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia oraz nagłego działania innych żywiołów, niezależnie
od miejsca ich powstania,
2.6. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz lub wewnątrz
pojazdu,
2.7. uszkodzenia lub zanieczyszczenie wnętrza pojazdu.
2.8. utraty lub zniszczenia kluczyków
3. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej: Teren Rzeczypospolitej Polskiej.
3.1. Dodatkowe postanowienia:
3.1.1. zniesienie amortyzacji części – w przypadku szkód częściowych nie będzie miało
zastosowania potrącanie zużycia eksploatacyjnego części zamiennych zakwalifikowanych
do wymiany,
3.1.2. brak udziałów własnych w pierwszej i kolejnych szkodach w okresie ubezpieczenia
3.1.3. brak udziałów własnych i wyłączeń odpowiedzialności związanych z naruszeniem
przepisów Prawo o Ruchu Drogowym (nie dotyczy sytuacji gdy zostanie stwierdzone, że
kierujący pojazdem znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających w myśl przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.)
3.1.4. brak udziałów własnych z uwagi na wiek kierującego pojazdem i okres posiadania przez
niego prawa jazdy,
3.1.5. likwidacja szkód w formie bezgotówkowej we własnym lub wybranym serwisie
naprawczym, bądź wg kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę – do wyboru przez
Zamawiającego,
3.1.6. brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie – suma ubezpieczenia pojazdu nie
podlega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania
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4. Suma ubezpieczenia:
4.1. Autobusy Solbus SM18 (14 sztuk) – wartość wg załącznika 1 do SIWZ
4.2. Autobusy Solbus SM12 (25 sztuk) – wartość wg załącznika 1 do SIWZ
Suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia bez
podatku VAT.
Wszystkie pojazdy zostały od 24.01.2018 roku czasowo wycofane z ruchu. Pojazdy parkują na
terenie zajezdni MPK w Częstochowie Sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa.
5. Limity odpowiedzialności
5.1. Dla ryzyka pożaru – limit w wysokości 3.000.000 PLN na wszystkie zdarzenia
i 1.500.000 na jedno zdarzenie dla wszystkich pojazdów objętych ochrona
ubezpieczeniową w okresie trwania umowy.
6. Franszyzy
6.1. Udział własny:
6.1.1. dla szkód spowodowanych pożarem udział własny 50.000 PLN
6.1.2. dla szkód pozostałych udział własny 500 PLN
6.2. Franszyza redukcyjna: Brak
6.3. Franszyza integralna: Brak
7. Klauzule brokerskie: E04, E09, E14, E15, E16, E17, E19, E47, E49,
8. Szkodowość: wg załącznika 1 do SIWZ
9. Informacje dodatkowe:
9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym załącznikiem mają zastosowanie ogólne
warunki Wykonawcy dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń
9.2. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy.
9.3. Zamawiający dopuszcza wystawienie jednej polisy zbiorczej dla wszystkich pojazdów
objętych ubezpieczeniem lub inny sposób dokumentowania ubezpieczeń ustalony
z Zamawiającym.
9.4. Składka płatna zgodnie z zasadami i harmonogramem wskazanymi we wzorze umowy –
załącznik 2 do SIWZ
9.5. W postępowaniu Zamawiający korzysta z licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego
działającego pod nazwą ENT BROKER Katarzyna Libura-Pisalska, z siedzibą w Sosnowcu
przy ul. Gdańskiej 5, posiadającego zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego i
Funduszy Emerytalnych na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1377/05. Umowa
ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale wymienionego brokera ubezpieczeniowego i
będzie wykonywana za jego pośrednictwem przez cały okres trwania umowy.
10. Treść klauzul brokerskich
E 04 - Klauzula zwolnienia z obowiązku zwrotu odszkodowania
W razie odzyskania utraconego ubezpieczonego przedmiotu Ubezpieczający nie jest obowiązany
do zwrotu otrzymanego odszkodowania w sytuacji, gdy dokonał już zakupu nowego przedmiotu w
miejsce utraconego. W takiej sytuacji obowiązany jest on do niezwłocznego przeniesienia
własności odzyskanego przedmiotu na Ubezpieczyciela.
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E 09 - Klauzula rozliczenia składki
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające
w szczególności z konieczności dopłat składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane
będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, przyjmując za rok 365 dni.
E 14 - Klauzula zgłaszania szkód
W każdym przypadku określania w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia terminu
na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o
zapis:
„Określony w stosownych OWU termin zgłoszenia szkody automatycznie przedłuża się do
pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w OWU.”
E 15 - Klauzula płatności składki lub rat składki
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godziny 0.00 dnia wskazanego
w umowie, jako początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-5.
2. Niezapłacenie składki lub jej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia go
do odstąpienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim, co
najmniej dwukrotnym wezwaniu Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty zaległej kwoty, w
odstępie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty
składki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony
ubezpieczeniowej.
4. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za
zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na
właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku ubezpieczającego
znajdowała się odpowiednia ilość środków.
5. W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub raty składki przed początkiem okresu
ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają odpowiednie zastosowanie
postanowienia ust. 1-4.
E 16 - Klauzula ratalna
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela
roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany
do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki w terminach i na warunkach innych, niż
określone w umowie ubezpieczenia. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie
potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki.
E 17 - Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki obowiązujące
w stosunku do umowy pierwotnej, chyba że nowe warunki lub taryfy są korzystniejsze dla
Ubezpieczającego.
E 19 - Klauzula odstąpienia od zasady proporcji (Lee-way)
Na podstawie niniejszej klauzuli odstępuje się od stosowania zasady określonej
w stosownych OWU (zasada proporcji w przypadku niedoubezpieczenia), o ile stopień
niedoubezpieczenia na dzień powstania szkody nie przekracza 20%.
E 47 Klauzula terminu oględzin
Wykonawca dokonuje oględzin w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody w przypadku
powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do normalnego funkcjonowania Zamawiającego
MPK w Częstochowie Sp. z o. o. – postępowanie nr RZI.26.12.2019
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Niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do samodzielnego sporządzenia
protokołu (w tym dokumentacji fotograficznej) i przystąpienia do naprawy.
Ocenę techniczną wykonawca przekaże do Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym po
dokonaniu oględzin.
W przypadku zajścia szkód innego rodzaju, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania oględzin w
terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od chwili zgłoszenia szkody.
E 49 Klauzula badań technicznych
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zakład ubezpieczeń przyjmuje odpowiedzialność za
szkody powstałe w pojazdach, które nie posiadają ważnych badań technicznych, pod warunkiem,
że stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie i rozmiar szkody.
II.

Wykaz taboru autobusowego podlegającego ubezpieczeniu AC.
Poz.

Nr
rejestracyjny

1

SC3411P

2

SC3412P

3

SC3413P

4

SC3414P

5

SC3415P

6

SC3416P

7

SC3417P

8

SC3418P

9

SC3419P

10

SC3420P

11

SC3421P

12

SC3422P

13

SC3423P

14

SC3424P

15

SC3425P

Marka

SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL

Numer VIN/nadwozia/ ramy

Rok
produkcji

Data I
rejestracji

Suma
ubezpieczenia
AC w PLN

Przebieg

SW9SM12MHFSBA1001

2015

2015-12-09

990 540

63377

SW9SM12MHFSBA1002

2015

2015-12-09

990 540

69217

SW9SM12MHFSBA1003

2015

2015-12-09

990 540

50994

SW9SM12MHFSBA1004

2015

2015-12-09

990 540

85657

SW9SM12MHFSBA1005

2015

2015-12-09

990 540

32280

SW9SM12MHFSBA1006

2015

2015-12-09

990 540

65951

SW9SM12MHFSBA1007

2015

2015-12-10

990 540

42128

SW9SM12MHFSBA1008

2015

2015-12-09

990 540

103318

SW9SM12MHFSBA1009

2015

2015-12-09

990 540

69879

SW9SM12MHFSBA1010

2015

2015-12-10

990 540

42859

SW9SM12MHFSBA1011

2015

2015-12-10

990 540

54276

SW9SM12MHFSBA1012

2015

2015-12-10

990 540

86631

SW9SM12MHFSBA1013

2015

2015-12-10

990 540

52487

SW9SM12MHFSBA1014

2015

2015-12-10

990 540

28791

SW9SM12MHFSBA1015

2015

2015-12-10

990 540

66329
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16

SC3426P

17

SC3427P

18

SC3428P

19

SC3429P

20

SC3430P

21

SC3431P

22

SC3432P

23

SC3433P

24

SC3434P

25

SC3435P

26

SC4196P

27

SC4197P

28

SC4198P

29

SC4199P

30

SC4200P

31

SC4201P

32

SC4202P

33

SC4203P

34

SC4204P

35

SC4205P

36

SC4206P

37

SC4207P

38

SC4208P

39

SC4209P

SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL

SW9SM12MHFSBA1016

2015

2015-12-10

990 540

52784

SW9SM12MHFSBA1017

2015

2015-12-10

990 540

76612

SW9SM12MHFSBA1018

2015

2015-12-10

990 540

77074

SW9SM12MHFSBA1019

2015

2015-12-10

990 540

27042

SW9SM12MHFSBA1020

2015

2015-12-10

990 540

73882

SW9SM12MHFSBA1021

2015

2015-12-10

990 540

81670

SW9SM12MHFSBA1022

2015

2015-12-10

990 540

83875

SW9SM12MHFSBA1023

2015

2015-12-10

990 540

49579

SW9SM12MHFSBA1024

2015

2015-12-10

990 540

74252

SW9SM12MHFSBA1025

2015

2015-12-10

990 540

92678

SW9SM18MHFSBA1001

2015

2016-01-07

1 249 290

1604

SW9SM18MHFSBA1002

2015

2016-01-07

1 249 290

39684

SW9SM18MHFSBA1003

2015

2016-01-07

1 249 290

17200

SW9SM18MHFSBA1004

2015

2016-01-07

1 249 290

55401

SW9SM18MHFSBA1005

2015

2016-01-07

1 249 290

31458

SW9SM18MHFSBA1006

2015

2016-01-07

1 249 290

16832

SW9SM18MHFSBA1007

2015

2016-01-07

1 249 290

24388

SW9SM18MHFSBA1008

2015

2016-01-07

1 249 290

38550

SW9SM18MHFSBA1009

2015

2016-01-07

1 249 290

23554

SW9SM18MHFSBA1010

2015

2016-01-07

1 249 290

10724

SW9SM18MHFSBA1011

2015

2016-01-07

1 249 290

24199

SW9SM18MHFSBA1012

2015

2016-01-07

1 249 290

58083

SW9SM18MHFSBA1013

2015

2016-01-07

1 249 290

25867

SW9SM18MHFSBA1014

2015

2016-01-07

1 249 290

38214
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III.SZKODOWOŚĆ:
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ZAŁĄCZNIK 2 do SIWZ
WZÓR UMOWY
W wyniku postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi
ubezpieczenia dobrowolnego autocasco pojazdów
w Częstochowie, ……………. roku

została zawarta Umowa nr Z/…../WB/……
pomiędzy:
MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACYJNYM W CZĘSTOCHOWIE
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
REGON: 151555169

NIP: 949 – 17 – 23 – 846

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS:
0000125412 dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Częstochowie XVII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi:
100 759 000,00 złotych
z s i e d z i b ą : Aleja Niepodległości 30, 42-200 CZĘSTOCHOWA
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
z w a n y m d a l e j: „ZAMAWIAJĄCYM” lub „STRONĄ”
o r a z : ………………………………………………………………..
REGON: ……………….

NIP: …………………….

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS:
……………………………………………………………….. dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie
Rejonowym w ……………, wysokość kapitału zakładowego wynosi: ………… złotych, wysokość
wpłaconego kapitału zakładowego wynosi ……….. zł
z siedzibą:

………………………………………………………………..

w i m i e n i u k t ó r e j d z i a ł a:
………………………………………………………………..
z w a n e j d a l e j: „WYKONAWCĄ” lub „STRONĄ”
ZAMAWIAJACY l WYKONAWCA zwani będą dalej również: „STRONAMI”
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1.

2.
3.
4.

5.
6.

PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
§ 1.
W oparciu o ofertę złożoną w dniu …………….. roku Zamawiający udziela Wykonawcy
zamówienia na świadczenie usługi ubezpieczenia dobrowolnego autocasco pojazdów
wymienionych w załączniku nr 1 (dalej: „Pojazdy”) do niniejszej umowy (dalej: „Umowa”).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunków ochrony ubezpieczeniowej
Zamawiającego ) stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, licząc od 1 maja 2019 roku do 30 kwietnia
2020 roku.
Odpowiedzialność wykonawcy rozpoczyna się od dnia 01 maja 2019 roku, a opóźnienie
Zamawiającego w zapłacie którejkolwiek raty składki, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy lub
jej części nie powoduje ustania, zawieszenia lub odpadnięcia ze skutkiem ex tunc
odpowiedzialności Wykonawcy (ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego).
Umowa obejmuje szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia,
o którym mowa w § 1ust. 3 Umowy.
W przypadku gdyby w wyniku uszkodzenia danego Pojazdu koszt jego naprawy przewyższał
jego wartość sprzed zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Wykonawca naprawi
szkodę poniesioną przez Zamawiającego poprzez zapłatę na rzecz Zamawiającego kwoty
odpowiadającej wartości Pojazdu z chwili sprzed zdarzenia ubezpieczeniowego oraz będzie
uprawniony do przejęcia na własność uszkodzonego Pojazdu lub pozostałości po nim.

ZASADY UBEZPIECZENIA
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1206 z późn. zm.), dokumentów poświadczających udzielenie ochrony
ubezpieczeniowej i określających wysokość ubezpieczenia oraz składek odrębnie dla każdego
Pojazdu (tj.; polisy, certyfikatu lub dokumentu równoważnego), uwzględniających wymagania
Zamawiającego, określone w SIWZ.
2. Ogólne warunki ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę stanowią załącznik nr 3 do
Umowy.
3. W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia
w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą stawki wskazane w ofercie
z dnia ………….., stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy (dalej: „Oferta”).
4. W przypadku zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zwroty te będą naliczane
wg stawek ustalonych zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy i wg złożonej oferty z dnia ……. z
zastosowaniem zasady pro rata temporis.
NIEZMIENNOŚĆ UMOWY
§ 3.
W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia nie mogą zostać zmienione, chyba że
zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego i wyrazi on pisemną zgodę na jej wprowadzenie do
treści Umowy.
WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 4.
1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową w zakresach określonych w załącznikach nr 1 i 2 do
Umowy, za okres ochrony ubezpieczeniowej składka łączna wynosi: ……………. złotych (słownie:
…….…...).
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2. Określona w § 4 ust. 1 Umowy składka, będzie płatna w 4 równych ratach na podstawie
dokumentu poświadczającego udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, przelewem na konto
Wykonawcy podane w tym dokumencie, w terminach podanych poniżej w tabeli:
Lp.
1
2
3
4

1.

2.
3.
4.
5.

1.

Wysokość raty w złotych

Termin płatności
do 31.05.2019
do 31.08.2019
do 31.10.2019
do 31.01.2020

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 5.
Oprócz wypadków przewidzianych w powszechnie obowiązującym prawie Stronom
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w szczególności:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy,
b) rozwiązania Wykonawcy, lub zaprzestania prowadzenia przez niego działalności
gospodarczej
c) wydania tytułu , na podstawie którego możliwe będzie zajęcie chociażby części majątku
Wykonawcy,
d) Wykonawca bezzasadnie odmawia wypłaty odszkodowania lub jego części, nie
przyznaje odszkodowania z powodów, za które ponosi odpowiedzialność lub pomimo
jego przyznania nie wypłaca go przewidzianym w Umowie terminie
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionych przyczyn opłacenia składki ubezpieczeniowej – w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, a także w przypadku określonym
w klauzuli brokerskiej E 15, o której mowa w Załączniku nr 2 do Umowy.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i wymaga uzasadnienia.
Odstąpienie od Umowy nie ma mocy wstecznej i nie uchyla ochrony ubezpieczeniowej za
okres do chwili skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy, Wykonawcy należy się składka
za okres, w którym udzielał on ochrony ubezpieczeniowej, wg zasady pro rata temporis.
Wykonawca nie ma możliwości odstąpienia od Umowy lub jej jednostronnego rozwiązania za
wyjątkiem przypadków określonych w powszechnie obowiązującym prawie lub w § 5 ust. 1
pkt 2 Umowy.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
§ 6.
Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania Umowy, jak i po zakończeniu okresu jej
obowiązywania bezterminowo, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji i danych o charakterze poufnym związanych z działalnością prowadzoną przez
drugą Stronę umowy, uzyskanych w toku realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie
mogłoby narazić tę Stronę na szkodę lub jest przez nią niepożądane (tajemnica
przedsiębiorstwa).

MPK w Częstochowie Sp. z o. o. – postępowanie nr RZI.26.12.2019

22

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w § 6 ust. 1 Umowy, dotyczy
także informacji o podmiotach współpracujących z każdą ze Stron, a także o warunkach tej
współpracy.
Obowiązek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 Umowy wiąże
Stronę w każdym przypadku i niezależnie od źródeł czy formy utrwalenia informacji, chyba że
informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony:
a) stała się uprzednio powszechnie znana,
b) Strona zobowiązana jest do jej ujawnienia ze względu na spoczywający na Stronie,
a wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, obowiązek ujawnienia
informacji uprawnionemu organowi lub osobom działającym w ramach obowiązujących
przepisów prawnych,
c) została wypracowana przez Stronę niezależnie od jej ujawnienia przez drugą Stronę,
d) została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.
Każda ze Stron obowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla zapewnienia
bezpiecznego przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej
strony, co najmniej w zakresie środków, jakie Strona zapewnia w celu ochrony własnych
informacji, danych i dokumentów o analogicznym charakterze.
W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do poufnego charakteru określonej
informacji lub danych, Strona zamierzająca ją ujawnić zobowiązana jest do uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony na ujawnienie danej informacji lub danych.
Przyjmuje się, że każda informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedną ze Stron
drugiej Stronie w trakcie wykonywania Umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że
w chwili przekazania Strona przekazująca określi odmienny od określonego wyżej charakter
takiej informacji, danych czy dokumentu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7.
Wykonawca nie może zlecić osobom trzecim wykonania przedmiotowego zamówienia lub
przenieść obowiązków związanych z udzieloną Zamawiającemu ochroną ubezpieczeniową na
osoby trzecie.
Wierzytelności Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego, wynikające z Umowy, nie
podlegają cesji (przeniesieniu) na rzecz osób trzecich. Cesji nie podlegają również świadczenia
uboczne związane z należnością główną.
Częścią integralną Umowy są:
a) Wykaz pojazdów podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu autocasco – załącznik nr 1
do Umowy,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Umowy;
c) ogólne warunki ubezpieczenia – załącznik nr 3 do Umowy – załącznik nr 4 do Umowy
d) dokumenty poświadczające udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.
Zmiana postanowień Umowy może nastąpić jedynie z zachowaniem formy pisemnej –
aneksem do Umowy – pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień Umowy Strony będą rozstrzygać na
zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku porozumienia Strony poddają spór do
rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ogólne warunki ubezpieczenia – załącznik nr 3 do Umowy.
W razie nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień Umowy, pozostanie to
bez wpływu na ważności i skuteczność pozostałych postanowień Umowy. Strony zobowiązują
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się nadać nieważnemu lub bezskutecznemu postanowieniu Umowy brzmienie zgodne z
prawem, możliwie bliskie jego pierwotnemu brzmieniu.
8. Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu,
e-maila, a pisma wysłane pod adres wskazany w Umowie (pod nr telefonu, faksu, e-maila – w
przypadku zgłoszeń przewidzianych w Umowie w tej formie) – dla Zamawiającego - „Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al.
Niepodległości 30, 42 – 200 Częstochowa, nr telefonu – 34 /3779100, nr faksu – 34/ 3779109,
e-mail zarzad.mpk@mpk.czest.pl”, a dla Wykonawcy „..................................”, nr telefonu
..........................., nr faksu ....................., e-mail.............................”, do chwili otrzymania
informacji o zmianie adresu (nr telefonu, nr faksu, e-maila) będą uważane za doręczone
(wykonane skutecznie) pod ostatni adres (nr telefonu, nr faksu, e-maila) wskazany przez
Stronę.
9. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁĄCZNIK nr 1
Do Umowy nr Z/…../WB/…….
LISTA POJAZDÓW

Poz.

Nr
rejestracyjny

Rok
produkcji

Data I
rejestracji

1

SC3411P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1001

2015

2015-12-09

2

SC3412P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1002

2015

2015-12-09

3

SC3413P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1003

2015

2015-12-09

4

SC3414P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1004

2015

2015-12-09

5

SC3415P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1005

2015

2015-12-09

6

SC3416P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1006

2015

2015-12-09

7

SC3417P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1007

2015

2015-12-10

8

SC3418P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1008

2015

2015-12-09

9

SC3419P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1009

2015

2015-12-09

10

SC3420P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1010

2015

2015-12-10

11

SC3421P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1011

2015

2015-12-10

12

SC3422P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1012

2015

2015-12-10

13

SC3423P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1013

2015

2015-12-10

14

SC3424P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1014

2015

2015-12-10

15

SC3425P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1015

2015

2015-12-10

16

SC3426P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1016

2015

2015-12-10

17

SC3427P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1017

2015

2015-12-10

18

SC3428P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1018

2015

2015-12-10

19

SC3429P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1019

2015

2015-12-10

Marka

Numer VIN/nadwozia/ ramy
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20

SC3430P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1020

2015

2015-12-10

21

SC3431P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1021

2015

2015-12-10

22

SC3432P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1022

2015

2015-12-10

23

SC3433P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1023

2015

2015-12-10

24

SC3434P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1024

2015

2015-12-10

25

SC3435P

SOLBUS SM12HL SW9SM12MHFSBA1025

2015

2015-12-10

26

SC4196P

SOLBUS SM18HL SW9SM18MHFSBA1001

2015

2016-01-07

27

SC4197P

SOLBUS SM18HL SW9SM18MHFSBA1002

2015

2016-01-07

28

SC4198P

SOLBUS SM18HL SW9SM18MHFSBA1003

2015

2016-01-07

29

SC4199P

SOLBUS SM18HL SW9SM18MHFSBA1004

2015

2016-01-07

30

SC4200P

SOLBUS SM18HL SW9SM18MHFSBA1005

2015

2016-01-07

31

SC4201P

SOLBUS SM18HL SW9SM18MHFSBA1006

2015

2016-01-07

32

SC4202P

SOLBUS SM18HL SW9SM18MHFSBA1007

2015

2016-01-07

33

SC4203P

SOLBUS SM18HL SW9SM18MHFSBA1008

2015

2016-01-07

34

SC4204P

SOLBUS SM18HL SW9SM18MHFSBA1009

2015

2016-01-07

35

SC4205P

SOLBUS SM18HL SW9SM18MHFSBA1010

2015

2016-01-07

36

SC4206P

SOLBUS SM18HL SW9SM18MHFSBA1011

2015

2016-01-07

37

SC4207P

SOLBUS SM18HL SW9SM18MHFSBA1012

2015

2016-01-07

38

SC4208P

SOLBUS SM18HL SW9SM18MHFSBA1013

2015

2016-01-07

39

SC4209P

SOLBUS SM18HL SW9SM18MHFSBA1014

2015

2016-01-07

ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁĄCZNIK nr 2
Do Umowy nr Z/…../WB/…….
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – SZCZEGÓŁOWY OPIS
Ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych
1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wskazane w załączniku 1 do SIWZ
2. Zakres ubezpieczenia: Zamawiający wymaga objęcia ochroną ubezpieczeniową szkód
polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego pojazdu oraz jego
wyposażenia na skutek nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli Zamawiającego
zdarzenia z wyłączeniem kradzieży pojazdu. Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty
wykonania napisów i oznakowania pojazdów MPK w Częstochowie Sp. z o.o. po zdarzeniu
objętym ochroną ubezpieczeniową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ochrona ubezpieczeniowa nie może wyłączać zdarzeń powstałych w wyniku:
2.1. zderzenia się pojazdów,
2.2. zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami itp. ,
2.3. uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
2.4. uszkodzenia pojazdu przez zwierzęta,
2.5. pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia oraz nagłego działania innych żywiołów, niezależnie
od miejsca ich powstania,
2.6. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz lub wewnątrz
pojazdu,
2.7. uszkodzenia lub zanieczyszczenie wnętrza pojazdu.
2.8. utraty lub zniszczenia kluczyków
3. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej: Teren Rzeczypospolitej Polskiej.
3.1. Dodatkowe postanowienia:
3.1.1. zniesienie amortyzacji części – w przypadku szkód częściowych nie będzie miało
zastosowania
potrącanie
zużycia
eksploatacyjnego
części
zamiennych
zakwalifikowanych do wymiany,
3.1.2. brak udziałów własnych w pierwszej i kolejnych szkodach w okresie ubezpieczenia
3.1.3. brak udziałów własnych i wyłączeń odpowiedzialności związanych z naruszeniem
przepisów Prawo o Ruchu Drogowym (nie dotyczy sytuacji gdy zostanie stwierdzone, że
kierujący pojazdem znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających w myśl przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.)
3.1.4. brak udziałów własnych z uwagi na wiek kierującego pojazdem i okres posiadania
przez niego prawa jazdy,
3.1.5. likwidacja szkód w formie bezgotówkowej we własnym lub wybranym serwisie
naprawczym, bądź wg kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę – do wyboru przez
Zamawiającego,
3.1.6. brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie – suma ubezpieczenia pojazdu nie
podlega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania
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4. Suma ubezpieczenia:
4.1. Autobusy Solbus SM18 (14 sztuk) – wartość wg załącznika 1 do SIWZ
4.2. Autobusy Solbus SM12 (25 sztuk) – wartość wg załącznika 1 do SIWZ
Suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia bez
podatku VAT.
Wszystkie pojazdy zostały od 24.01.2018 roku czasowo wycofane z ruchu. Pojazdy parkują na
terenie zajezdni MPK w Częstochowie Sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa.
5. Limity odpowiedzialności
5.1. Dla ryzyka pożaru – limit w wysokości 3.000.000 PLN na wszystkie zdarzenia
i 1.500.000 na jedno zdarzenie dla wszystkich pojazdów objętych ochrona
ubezpieczeniową w okresie trwania umowy.
6. Franszyzy
6.1. Udział własny:
6.1.1. dla szkód spowodowanych pożarem udział własny 50.000 PLN
6.1.2. dla szkód pozostałych udział własny 500 PLN
6.2. Franszyza redukcyjna: Brak
6.3. Franszyza integralna: Brak
7. Klauzule brokerskie: E04, E09, E14, E15, E16, E17, E19, E47, E49,
8. Szkodowość: wg załącznika 1 do SIWZ
9. Informacje dodatkowe:
9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym załącznikiem mają zastosowanie ogólne
warunki Wykonawcy dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń
9.2. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy.
9.3. Zamawiający dopuszcza wystawienie jednej polisy zbiorczej dla wszystkich pojazdów
objętych ubezpieczeniem lub inny sposób dokumentowania ubezpieczeń ustalony
z Zamawiającym.
9.4. Składka płatna zgodnie z zasadami i harmonogramem wskazanymi we wzorze umowy –
załącznik 2 do SIWZ
9.5. W postępowaniu Zamawiający korzysta z licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego
działającego pod nazwą ENT BROKER Katarzyna Libura-Pisalska, z siedzibą w Sosnowcu
przy ul. Gdańskiej 5, posiadającego zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego i
Funduszy Emerytalnych na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1377/05. Umowa
ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale wymienionego brokera ubezpieczeniowego i
będzie wykonywana za jego pośrednictwem przez cały okres trwania umowy.
10. Treść klauzul brokerskich
E 04 - Klauzula zwolnienia z obowiązku zwrotu odszkodowania
W razie odzyskania utraconego ubezpieczonego przedmiotu Ubezpieczający nie jest obowiązany
do zwrotu otrzymanego odszkodowania w sytuacji, gdy dokonał już zakupu nowego przedmiotu w
miejsce utraconego. W takiej sytuacji obowiązany jest on do niezwłocznego przeniesienia
własności odzyskanego przedmiotu na Ubezpieczyciela.
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E 09 - Klauzula rozliczenia składki
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające
w szczególności z konieczności dopłat składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane
będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, przyjmując za rok 365 dni.
E 14 - Klauzula zgłaszania szkód
W każdym przypadku określania w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia terminu
na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o
zapis:
„Określony w stosownych OWU termin zgłoszenia szkody automatycznie przedłuża się do
pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w OWU.”
E 15 - Klauzula płatności składki lub rat składki
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godziny 0.00 dnia wskazanego
w umowie, jako początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-5.
2. Niezapłacenie składki lub jej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia go
do odstąpienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim, co
najmniej dwukrotnym wezwaniu Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty zaległej kwoty, w
odstępie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty
składki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony
ubezpieczeniowej.
4. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za
zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na
właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku ubezpieczającego
znajdowała się odpowiednia ilość środków.
5. W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub raty składki przed początkiem okresu
ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają odpowiednie zastosowanie
postanowienia ust. 1-4.
E 16 - Klauzula ratalna
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela
roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany
do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki w terminach i na warunkach innych, niż
określone w umowie ubezpieczenia. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie
potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki.
E 17 - Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki obowiązujące
w stosunku do umowy pierwotnej, chyba że nowe warunki lub taryfy są korzystniejsze dla
Ubezpieczającego.
E 19 - Klauzula odstąpienia od zasady proporcji (Lee-way)
Na podstawie niniejszej klauzuli odstępuje się od stosowania zasady określonej
w stosownych OWU (zasada proporcji w przypadku niedoubezpieczenia), o ile stopień
niedoubezpieczenia na dzień powstania szkody nie przekracza 20%.
E 47 Klauzula terminu oględzin
Wykonawca dokonuje oględzin w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody w przypadku
powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do normalnego funkcjonowania Zamawiającego
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Niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego do samodzielnego sporządzenia
protokołu (w tym dokumentacji fotograficznej) i przystąpienia do naprawy.
Ocenę techniczną wykonawca przekaże do Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym po
dokonaniu oględzin.
W przypadku zajścia szkód innego rodzaju, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania oględzin
w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od chwili zgłoszenia szkody.
E 49 Klauzula badań technicznych
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zakład ubezpieczeń przyjmuje odpowiedzialność za
szkody powstałe w pojazdach, które nie posiadają ważnych badań technicznych, pod warunkiem,
że stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie i rozmiar szkody.

ZAMAWIAJĄCY
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ZAŁĄCZNIK 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA AUTOCASCO
AUTOBUSÓW HYBRYDOWYCH MARKI SOLBUS
dla
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa
WYKONAWCA

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

Adres

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

Adres korespondencyjny

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

E-mail

...........................................@ ...............................................

Strona internetowa

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

(NIP)

....................................... REGON .................................

Numer telefonu

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

Numer faksu

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

OFERTA ZAWIERA

..........................
ponumerowanych
STRON

podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu
...................................................
podpis i pieczęć imienna
.....................................................
miejscowość i data
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.........................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

…………………………………….
(miejscowość i data)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi w zakresie ubezpieczenia
autocasco autobusów hybrydowych marki SOLBUS dla Zamawiającego – Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Częstochowie przy Alei Niepodległości 30, wyrażamy chęć wykonania zamówienia na
warunkach określonych postanowieniami umowy, której treść stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz
zgodnie z naszą ofertą przetargową złożoną w niniejszym postępowaniu.
1. Oświadczamy, że:
1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
2) jesteśmy / nie jesteśmy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT,
3) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami
i wymaganiami,
4) jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od
upływu terminu składanie ofert.
5) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik do SIWZ,
6) wykonamy zamówienie w terminie, określonym w SIWZ i we wzorze umowy;
7) zapoznaliśmy się ze wzorem umowy zawartym w SIWZ i nie wnosimy w stosunku do niego
uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty jako oferty najkorzystniejszej zobowiązujemy się
do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego, w terminie i miejscu
przez niego wyznaczonym,
8) informacje zawarte na następujących stronach oferty: ………1) stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
9) Załącznikami do oferty są:
a) załącznik nr 1: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania;
b) załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy: Przedmiot i cena oferty
c) …………………………………………………………
d) …………………………………………………………
e) …………………………………………………………
2. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, a także pod groźbą odpowiedzialności
karnej (art. 297 k.k.), że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w naszej ofercie są
kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe i opisują stan faktyczny i prawny.

1)

wypełnić tylko, gdy dotyczy; Wykonawca może zastrzec informacje techniczne, handlowe lub organizacyjne wyłącznie
w sytuacji, gdy informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i jeśli nie zostały ujawnione do wiadomości
publicznej przed złożeniem oferty.
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3. Oświadczam/-y, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.3 /skreślić, jeżeli nie dotyczy/

podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu
...................................................
...................................................
miejscowość i data

(składa każdy wykonawca lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
nadając załącznikom kolejne oznaczenia nr 4a, 4b itd, z tym, że w zakresie określonym w pkt 6 ppkt 7)
załącznika składa wykonawca, w zakresie jakim potwierdza on spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, a w przypadku ppkt 8) i pkt 7 wykonawca, którego dotyczą)

2

Rozporządzenie 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 L 119
z 04.05.2016, str. 1).
3
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie.
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
Nazwa Wykonawcy
....................................................

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

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

(miejscowość i data)

Adres Wykonawcy
....................................................
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ORAZ
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi w zakresie ubezpieczenia autocasco
autobusów hybrydowych marki SOLBUS dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w imieniu Wykonawcy
wskazanego powyżej oświadczamy, że:
1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP.
2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj:
a) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia;
b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;
c) nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne;
d) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
e) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................
........................................................................
miejscowość i data
(składa każdy wykonawca lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nadając
załącznikom kolejne oznaczenia nr 1a, 1b itd.)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
Nazwa Wykonawcy
....................................................

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

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

(miejscowość i data)

Adres Wykonawcy
....................................................

PRZEDMIOT I CENA OFERTY
Na warunkach określonych w umowie, której treść stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oferuję
wykonanie zamówienia pod nazwą – świadczenie usługi w zakresie ubezpieczenia autocasco
autobusów hybrydowych marki SOLBUS dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w cenie ofertowej
brutto, z uwzględnieniem wszelkich kosztów poniesionych w związku z realizacją umowy na
warunkach określonych jej postanowieniami, wynoszącej:

Nr
Poz.
rejestracyjny

1

SC3411P

2

SC3412P

3

SC3413P

4

SC3414P

5

SC3415P

6

SC3416P

7

SC3417P

8

SC3418P

9

SC3419P

10

SC3420P

11

SC3421P

12

SC3422P

Marka

SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL

Numer VIN/nadwozia/ ramy

Rok
produkcji

Data I
rejestracji

Suma
ubezpieczenia
AC w PLN

SW9SM12MHFSBA1001

2015

2015-12-09

990 540

SW9SM12MHFSBA1002

2015

2015-12-09

990 540

SW9SM12MHFSBA1003

2015

2015-12-09

990 540

SW9SM12MHFSBA1004

2015

2015-12-09

990 540

SW9SM12MHFSBA1005

2015

2015-12-09

990 540

SW9SM12MHFSBA1006

2015

2015-12-09

990 540

SW9SM12MHFSBA1007

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1008

2015

2015-12-09

990 540

SW9SM12MHFSBA1009

2015

2015-12-09

990 540

SW9SM12MHFSBA1010

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1011

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1012

2015

2015-12-10

990 540
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miesięcy
w%

Składka AC
za 12
miesięcy
w PLN
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13

SC3423P

14

SC3424P

15

SC3425P

16

SC3426P

17

SC3427P

18

SC3428P

19

SC3429P

20

SC3430P

21

SC3431P

22

SC3432P

23

SC3433P

24

SC3434P

25

SC3435P

26

SC4196P

27

SC4197P

28

SC4198P

29

SC4199P

30

SC4200P

31

SC4201P

32

SC4202P

33

SC4203P

34

SC4204P

35

SC4205P

36

SC4206P

SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM12HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL
SOLBUS
SM18HL

SW9SM12MHFSBA1013

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1014

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1015

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1016

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1017

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1018

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1019

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1020

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1021

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1022

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1023

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1024

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM12MHFSBA1025

2015

2015-12-10

990 540

SW9SM18MHFSBA1001

2015

2016-01-07

1 249 290

SW9SM18MHFSBA1002

2015

2016-01-07

1 249 290

SW9SM18MHFSBA1003

2015

2016-01-07

1 249 290

SW9SM18MHFSBA1004

2015

2016-01-07

1 249 290

SW9SM18MHFSBA1005

2015

2016-01-07

1 249 290

SW9SM18MHFSBA1006

2015

2016-01-07

1 249 290

SW9SM18MHFSBA1007

2015

2016-01-07

1 249 290

SW9SM18MHFSBA1008

2015

2016-01-07

1 249 290

SW9SM18MHFSBA1009

2015

2016-01-07

1 249 290

SW9SM18MHFSBA1010

2015

2016-01-07

1 249 290

SW9SM18MHFSBA1011

2015

2016-01-07

1 249 290
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37

SC4207P

38

SC4208P

39

SC4209P

SOLBUS
SW9SM18MHFSBA1012
SM18HL
SOLBUS
SW9SM18MHFSBA1013
SM18HL
SOLBUS
SW9SM18MHFSBA1014
SM18HL

2015

2016-01-07

1 249 290

2015

2016-01-07

1 249 290

2015

2016-01-07

1 249 290

RAZEM

CENA OFERTY (12 miesięcy) .............................................. złotych
(słownie:..............................................................................................................................)

podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

........................................................................
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
/WZÓR/
Nazwa Wykonawcy
....................................................

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

...................................................
Adres Wykonawcy

(miejscowość i data)

....................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego świadczenie usługi w zakresie ubezpieczenia autocasco autobusów
hybrydowych marki SOLBUS dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w imieniu Wykonawcy wskazanego
powyżej oświadczamy, że:
1. należymy do grupy kapitałowej …………………...............................................................................
i w związku z powyższym przedkładamy listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej*
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej *

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

Telefon, faks, e-mail

1

2

3

4

podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu
........................................................................
........................................................................
miejscowość i data
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LUB:
2. Na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, nie należymy do grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu
........................................................................
........................................................................
miejscowość i data

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej)
oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie
należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 2 (pod oświadczeniem)
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