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

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości poniżej
387 000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
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CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA
1.

TRYB POSTĘPOWANIA I PODSTAWA PRAWNA
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych zwaną dalej „PZP” (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, z późn. zmianami). Podstawę prawną
przedmiotowego postępowania stanowi art. 132 przedmiotowej ustawy oraz Regulamin udzielania
zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez MPK w Częstochowie Sp. z o. o z dnia 14 kwietnia
2008 roku udostępnionego na stronie internetowej zamawiającego.

2.
2.1.

ZAMAWIAJĄCY
Pełna nazwa
Miejskie

Przedsiębiorstwo

Komunikacyjne

w

Częstochowie

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością.
2.2.

Dokładny adres siedziby
ul. Niepodległości 30, 42-216 Częstochowa

2.3.

Telefon:
34 377 91 01

2.4.

Faks:
34 377 91 09

2.5.

e-mail
zarzad.mpk@mpk.czest.pl

2.6.

strona www:
www.mpk.czest.pl

2.7.

NIP:
9491723846

2.8.

Regon:
151555169

2.9.

Numer KRS
0000125412

3.
3.1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie usługi ubezpieczenia przedsiębiorstwa z
podziałem na następujące części:
3.1.1.

Część 01 zamówienia - ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych CPV 66515000-3 ,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego CPV 66515400-7i odpowiedzialności cywilnej CPV
66516000-0

3.1.2.
3.2.
3.3.

Część 02 zamówienia – ubezpieczenie floty komunikacyjnej w zakresie OC CPV 66514110-0.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w
żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu ani udostępniane osobom trzecim nie
uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i
przygotowania oferty.
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3.4.

Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte i będą wykonywane przy udziale

Konsorcjum Brokerów

Ubezpieczeniowych: PWS Konstanta SA oraz Energo-Inwest-Broker SA.

4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy poczynając od dnia 1 stycznia 2012 roku.

5.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

5.1.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
5.1.1.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; tj. w szczególności:
5.1.1.1.

są uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych
przepisów;

5.1.1.2.

prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o
działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 roku Nr. 124, poz. 1151 ze zm.), co
najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia;

UWAGA:
Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie, każdy z Wykonawców powinien samodzielnie spełniać
warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 5.1.1 i złożyć dokumenty wymagane w
pkt 5.1. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.1.2.

sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. w szczególności:
5.1.2.1.

posiadali, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności
ubezpieczeniowej, na dzień 30 czerwca 2011 roku wskaźnik pokrycia rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, ,

UWAGA:
Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie, każdy z Wykonawców powinien samodzielnie spełniać
warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 5.1.2 i złożyć dokumenty wymagane w
pkt 5.2. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5.1.3.

posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia oraz dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj.: są w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i
sprawną jej likwidację oraz dysponują odpowiednim zapleczem personalnym – co najmniej
jeden likwidator (majątkowy),

UWAGA:
Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5.1.3.
powinni spełniać Wykonawcy łącznie. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.3. musi dotyczyć
zdolności technicznej Wykonawców łącznie.
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5.2.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu,

iż

będzie

dysponował

zasobami

niezbędnymi

do

realizacji

zamówienia,

w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5.3.

Forma prawna, jaką powinna przyjąć grupa Wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W
takim

przypadku

Wykonawcy

ustanawiają

wspólnego

pełnomocnika

do

reprezentowania

w

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
5.4.

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu
oceniane będą według kryterium ,,spełnia/nie spełnia".

6.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

Wyjaśnienie:
Przez stwierdzenie „aktualny”, użyte w poniższych postanowieniach SIWZ, należy rozumieć potwierdzenie
stanu faktycznego, który nie uległ zmianie od dnia wystawienia dokumentu do upływu terminu składania ofert.

W

celu

braku

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów.

W celu braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia
wraz z ofertą następujących dokumentów:
6.1.

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1

6.2.

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i

ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego;

2 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do formularza
ofertowego;
6.3.

aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia

o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
6.4.

aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;

6.5.

aktualnej

informacji

z Krajowego Rejestru Karnego albo

równoważnego

zaświadczenia

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym
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w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
6.6.

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli
Wykonawca składający ofertę jest podmiotem zbiorowym;

6.7.

zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie
tożsamym z przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie
odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie
odrębnych przepisów, oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że
prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez
niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa potwierdzenie faktu
notyfikacji otrzymane od organu nadzoru kraju siedziby Wykonawcy, a jeżeli organ nadzoru w kraju
siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu
uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski
organ nadzoru,
Wyjaśnienie:
Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może złożyć zaświadczenie organu
nadzoru lub oświadczenie organu reprezentującego;
Wykonawca prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie posiadanego zezwolenia właściwego
organu nie może złożyć zamiast tego zezwolenia zaświadczenia organu nadzoru lub oświadczenia
organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy.

6.8.

wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – usług w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały lub są wykonywane
należycie, sporządzony według załącznika nr 3 do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien
potwierdzać wykonanie przynajmniej 2 usług, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych każda
dla części 01, 500 000 złotych dla części 02.

7.

OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

8.

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie

ofert częściowych w zakresie w jakim zamówienie zostało podzielone na

Część 01 i 02 Zamówienia. Każdy wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub obie części
Zamówienia.

9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
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10. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1.

Wymagania ogólne
10.1.1.

Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje tylko jedną cenę.

10.1.2.

Ofertę złożyć należy na Formularzu Oferty (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik
nr 7 do SIWZ).

10.1.3.

Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę.

10.1.4.

Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy, należy przez to rozumieć podpisy złożone przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w
jego imieniu zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub umocowane
(pełnomocnik) do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy, co
najmniej w przedmiocie objętym niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawcy działają
wspólnie,

wymagany

jest

podpis

wspólnego

pełnomocnika ustanowionego

przez

wszystkich Wykonawców.
10.1.5.

Wszystkie dokumenty (załączniki) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z
oryginałem” i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej. Za niedopuszczalne uważa
się potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu przez radcę prawnego
lub adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa udzielonego przez
Wykonawcę do tej czynności w niniejszym postępowaniu.

10.1.6.

Jeżeli ofertę składa i podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów
dołączonych do oferty. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców działających wspólnie,
ofertę

składa

i

podpisuje

ustanowiony

przez

wszystkich

Wykonawców

wspólny

pełnomocnik. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/wa umocowujące
pełnomocnika, zgodnie z treścią art. 23 ustawy PZP, do działania w imieniu każdego z
Wykonawców działających wspólnie o ile umocowanie nie wynika z dokumentów
załączonych do oferty. Wskazane pełnomocnictwa należy dołączyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
10.1.7.

Wykonawcy działający wspólnie - pełnomocnictwa:
10.1.7.1.

Jeżeli

ofertę

składa

kilku

Wykonawców

działających wspólnie, są oni

obowiązani, ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Do niniejszego pełnomocnictwa
stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz.
93 ze zm.).
10.1.7.2.

Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub
osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców).

10.1.7.3.

Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący
osobą prawną, może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach
rejestrowych zasadami reprezentacji.

10.1.7.4.

Jeżeli

pełnomocnikiem

jest

osoba

trzecia,

np.

pracownik

jednego

z

Wykonawców działających wspólnie, musi on być umocowany przez każdego z
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Wykonawców w drodze imiennego pełnomocnictwa. W takiej sytuacji każdy z
Wykonawców działających wspólnie wystawia określonemu pracownikowi
imienne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu.
10.1.7.5.

Jednakże możliwe jest także umocowanie jednego z Wykonawców jako osoby
prawnej przez pozostałych Wykonawców, z tym że jeżeli umocowany
Wykonawca udziela dalszego pełnomocnictwa swojemu pracownikowi lub innej
osobie trzeciej, pełnomocnictwa udzielone temu Wykonawcy muszą wyraźnie
uprawniać do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnictwo
udzielone

temu

umocowany

pracownikowi

do

musi

reprezentowania

wyraźnie

wszystkich

wskazywać,

iż

Wykonawców

jest

on

działających

wspólnie przez wymienienie ich nazw (firm).
10.1.7.6.

Ofertę, oświadczenia i klauzule zgodności z oryginałem podpisuje ustanowiony
wspólny

pełnomocnik

w

imieniu

wszystkich

wspólnie

składają

Wykonawców

działających

wspólnie.
10.1.7.7.

Wykonawcy

działający

jedno

oświadczenie,

na

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w
pkt. 5.1 z zastrzeżeniem, że wymagane dokumenty i oświadczenia w celu
potwierdzenia

spełniania

warunków

wymaganych

od

Wykonawców

ubiegających się o udzielenie zamówienia (pkt. 6.3, pkt. 6.4,, pkt. 6.5. pkt.
6.6., pkt. 6.7.) musi załączyć każdy z Wykonawców działających wspólnie.
Natomiast oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 i 6.8.., może dotyczyć
wszystkich Wykonawców działających wspólnie, przy czym każdy z nich
powinien samodzielnie spełniać warunki określone w pkt. 5.1.1 i 5.1.2.,
natomiast wymogi określone w pkt. 5.1.3. Wykonawcy działający wspólnie
powinni spełniać łącznie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do
formularza oferty.
10.2.

Tajemnica przedsiębiorstwa
10.2.1.

W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w
sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnej
wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony
należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części
oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).

10.2.2.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których
Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w punkcie powyższym, a także za
ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z
przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od
podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w punkcie powyższym.

10.3.

Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy,
wzory umowy.
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10.3.1.

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołączony jest opis przedmiotu
zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), stanowiący jej integralną część i określający
istotne postanowienia przyszłej umowy w sprawie udzielenia zamówienia.

10.3.2.

W pozostałych nieregulowanych treścią umowy kwestiach, zastosowanie będą miały
proponowane przez Wykonawcę Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczeń.

10.4.

Forma oferty
10.4.1.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem
ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie.

10.4.2.

Wszystkie

strony

oferty,

w

tym

strony

wszystkich

załączników,

powinny

być

ponumerowane. Niniejszy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia.
10.4.3.

Wszelkie poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz sygnowane
podpisem Wykonawcy.

10.4.4.

W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś
dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Powyższy wymóg nie dotyczy OWU, szczególnych warunków lub wzorców
umownych.

10.4.5.

Pełnomocnictwa osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy powinny być
dołączone do oferty w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonej kopii.

10.4.6.

Wzory dokumentów, w tym formularz oferty powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej
zgodnej formie.

10.4.7.

Oferta powinna posiadać format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach
należy złożyć do formatu A4.

10.4.8.

Całość

oferty

musi

być

złożona

w

formie

uniemożliwiającej

jej

przypadkowe

zdekompletowanie. Arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone
w jedną całość inną techniką; powyższy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty
Ogólnych oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych.
10.4.9.
10.4.10.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej
kopercie.

10.4.11.

Na kopercie należy umieścić następującą treść:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz
floty komunikacyjnej spółki MPK W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O.O. w roku 2012
Nie otwierać przed dniem 12 GRUDZIEŃ 2011 roku godz. 12.00”

10.4.12.

10.5.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Zmiana lub wycofanie złożonej oferty
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10.5.1.

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

10.5.2.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

10.5.3.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu
oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo
opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

10.5.4.

Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez
Wykonawcę.

10.6.

Dokumenty składające się na ofertę
10.6.1.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazane w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz pkt. 6 niniejszej części SIWZ.

10.6.2.

Wypełniony Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

10.6.3.

Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków
stawianych Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi
załącznik nr 2 do formularza oferty.

10.6.4.

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
Wzór stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty.

10.6.5.

Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia lub inne wzorce umowne, które będą miały
zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń objętych ofertą. Przy czym nie jest
wymagane ich parafowanie.

10.6.6.

Stosowne

pełnomocnictwo/pełnomocnictwa

do

reprezentowania

Wykonawcy

w

postępowaniu udzielone dla osoby/ób podpisującej ofertę i wymagane oświadczenia, o
ile osoba/osoby składająca i podpisująca ofertę nie jest ujawniona w wypisie z
Krajowego Rejestru Sądowego – pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej
umocowanie do złożenia oferty, oświadczeń i podpisania klauzuli zgodności składanych
kopii dokumentów z oryginałem.
10.6.7.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad
ubezpieczenia

należy

przedstawić

w

dodatkowym

(-ych)

załączniku

(-kach)

do

Formularza oferty, o ile nie można ich wskazać w formularzu oferty.
10.6.8.

10.7.

Oferta nie może zawierać postanowień odbiegających od SIWZ.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert
10.7.1.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: MPK w
Częstochowie Sp. z o. o., Al. Niepodległości, 42-200 Częstochowa pokój nr 102
(Sekretariat), I piętro nie później niż do 12 grudnia 2011 roku, do godziny 11.00. Dla
ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do
siedziby Zamawiającego.
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10.7.2.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: MPK w Częstochowie Sp. z o. o., Al.
Niepodległości, 42-200 Częstochowa pokój nr 313, III piętro, w dniu 12 grudnia 2011
roku o godzinie 12.00.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
12.1.

W ofercie należy podać łączną cenę (za pomocą cyfr oraz słownie) za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia uwzględniając wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie na realizację zamówienia oraz
ceny cząstkowe (składki ubezpieczeniowe) za poszczególne składniki wchodzące w skład całości
zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Oferty.

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
13.1.

W niniejszym postępowaniu nie żąda się zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia.

14. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA
14.1.

Wszelkie

rozliczenia

związane

z

realizacją

zamówienia,

którego

dotyczy

niniejsza

SIWZ

dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

15. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
15.1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie wyłącznie kryterium ceny dla
Części 01 i 02 Zamówienia::
Łączna cena za realizację zamówienia (składka ubezpieczeniowa)

15.2.

100%

Punktacja ofert – sposób wyliczenia liczby przyznanych punktów.
Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu oferty, a przyznane punkty
obliczane wg poniższego wzoru:

Pc = 100 pkt x ( Cn / Co)

Pc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn- najniższa zaoferowana cena
Co- cena rozpatrywanej oferty

15.3.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, czyli ofertę
przewidującą najniższą cenę za realizację zamówienia.

16. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
16.1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu i określonych w SIWZ.
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16.2.

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie
zamówienia.

16.3.

Umowa podpisana będzie na warunkach przyjętej oferty oraz warunkach określonych w niniejszej
SIWZ.

16.4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert bez
podania przyczyny.

17. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
17.1.
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują w formie pisemnej lub za pomocą faxu pod warunkiem potwierdzenia Faxu pismem.
17.2.

Postępowanie i realizacja umowy odbywać się będzie w języku polskim.

17.3.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie na adres Zamawiającego.

17.4.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

17.5.

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 mniej niż 6 dni przed
terminem składania ofert. Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
wszystkim Wykonawcom, którym doręczył SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na
stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.

17.6.

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
udostępnił SIWZ.

17.7.

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 udostępnił SIWZ.

17.8.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ

17.9.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji ze strony Zamawiającego w toku przygotowania
ofert są:
- Danuta Pytel tel. 34 3779 151 – przedmiot Zamówienia
- Mateusz Bartoszcze, tel. 012 62 73 400, e-mail: mateusz.bartoszcze@eib.com.pl - procedura,
warunki ubezpieczenia

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
18.1

W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej – oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem
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umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.
18.2

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie Wykonawców,
którzy złożyli ofertę, o:
18.2.1

wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazując nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, adres
(siedzibę), cenę tego Wykonawcy, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą oraz uzasadnienie
jej wyboru,

18.2.2

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i

prawne,
18.2.3

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.

18.3

W „informacji o wyniku postępowania” przesłanej do oferenta, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy. Zamawiający zawrze
umowę, której treść, zawierająca wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia stanowi
załącznik nr 4 do formularza ofertowego, nie później jednak niż przed upływem terminu związania
ofertą.

18.4

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 zajdą przesłanki, o których mowa

w art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

19. ODRZUCENIE OFERT, UNIEWAŻNIENIE I ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA
19.1

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
19.1.1

jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo

19.1.2

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

zamówień publicznych,

nieuczciwej konkurencji,
19.1.3

zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia,

19.1.4

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

19.1.5

zawiera błędy w obliczeniu ceny,

19.1.6

wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

19.1.7

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

zamówienia,

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

19.2

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.

19.3

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
19.3.1

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

19.3.2

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,

19.3.3

w przypadku, gdy przewidziano złożenie ofert dodatkowych, wpłynęły oferty o takiej samej
cenie,

19.3.4

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
wcześniej,
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19.3.5

postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

19.4

O unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia, Zamawiający, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne, zawiadamia jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku
unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

20.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

20.1

W przypadku naruszenia postanowień SIWZ lub/i Regulaminu – mających lub mogących mieć wpływ

20.2

Skargę można wnieść w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć

na wynik postępowania – Wykonawcy przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi.

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.
20.2

Skargę wnosi się do Kierownika Zamawiającego.

20.3

Skarga winna wskazywać postępowanie, w którym naruszono postanowienia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia lub/i Regulaminu oraz zawierać zwięzłe określenie zarzutów, wskazywać
okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie skargi oraz precyzować żądanie Wykonawcy.

20.4

Kierownik Zamawiającego, oddala skargę lub ją uwzględnia, jeżeli uzna, że skarga jest uzasadniona.

20.5

Decyzja rozstrzygająca skargę jest decyzją ostateczną i przesyła się ją Wykonawcy, którego

W przypadku uwzględnienia skargi Zamawiający powtarza czynności, co do których wniesiono skargę.

rozstrzygnięcie bezpośrednio dotyczy.

21.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
21.1 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

22.

UMOWA RAMOWA
22.1 Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

23.

AUKCJA ELEKTORNICZNA

24.

ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

25.

ZMIANY TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

23.1 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

24.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

25.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
złożonej w postępowaniu oferty, w przypadku:
25.1.1

gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

25.1.2

zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

25.1.3

z innej istotnej przyczyny.

25.2 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgoda obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
26

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
26.1 Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia – Warunki Ubezpieczenia.
26.2 Załącznik nr 2: Wykaz klauzul;
26.3 Załącznik nr 3: wykaz sprzętu elektronicznego;
26.4 Załącznik nr 4: wykaz pojazdów;
26.5 Załącznik nr 5: zaświadczenie PZU SA
26.6 Załącznik nr 6: zaświadczenie HDI Asekuracja TU SA
26.7 Załącznik nr 7: formularz oferty:
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26.7.1
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu
26.7.2
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego – oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania
26.7.3
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego – wykaz usług wykonanych lub
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat
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CZĘŚĆ 01 ZAMÓWIENIA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DO UMÓW UBEZPIECZENIA
1.1. W skład części 01 zamówienia wchodzą następujące umowy ubezpieczenia:
1.1.1. Umowa Ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych;
1.1.2. Umowa Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
1.1.3. Umowa Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
1.1.4. Umowa Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej oraz posiadanego mienia;

1.2. Ubezpieczający/Ubezpieczony:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o.

1.3. Postanowienia wspólne
1.3.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2012 do
31.12.2012 r.
1.3.2. Składka

płatna

będzie

w

12

równych

miesięcznych

ratach

w

okresie

ubezpieczenia.
1.3.3. O ile w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie
określił limitów na poszczególne ryzyko znaczy to, iż Zamawiający nie przewiduje
możliwości jego wprowadzenia przez Wykonawcę.
1.3.4. Na

ubezpieczyciela

nie

przechodzą

roszczenia

regresowe

do

pracowników

ubezpieczonego.
1.4. Dodatkowe postanowienia dotyczące wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum, pool koasekuracyjny):
1.4.1. Lider konsorcjum zwany dalej „Koasekuratorem Prowadzącym” reprezentuje
interesy Ubezpieczycieli zwanych Koasekuratorami wobec Ubezpieczającego w
przedmiocie zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód.
1.4.2. Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w
szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla
pozostałych Koasekuratorów.
1.4.3. Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Prowadzącego w
całości lub w części w stosunku do Ubezpieczającego, jest równoznaczna z decyzją
pozostałych Koasekuratorów.
1.4.4. Płatność

składki

ubezpieczeniowej

będzie

dokonywana

Koasekuratorowi

Prowadzącemu ze skutkiem wobec pozostałych Koasekuratorów.
1.4.5. Dla celów umowy ubezpieczenia, gdziekolwiek w polisie lub powołanych ogólnych
(szczególnych) warunkach ubezpieczenia użyty jest zwrot „Ubezpieczyciel” lub
przywołana firma Koasekuratora Prowadzącego, zapis taki będzie rozumiany jako
odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów.
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1.4.6. Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego będą realizowane wobec Koasekuratora
Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów.
1.4.7. Wszelkie

dodatki

rozliczeniowe

do

umowy i

polis będą

wystawiane

przez

Koasekuratora Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów.
1.5. Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy:
1.5.1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za
skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub pocztą
elektroniczną na ustalone przez strony adresy i numery faksów.
1.5.2. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do usunięcia szkody, w tym: naprawy, wymiany
lub odbudowy przedmiotu ubezpieczenia we własnym zakresie. Świadczenie
Ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia ma charakter pieniężny.
1.5.3. Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5
dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości
zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie.
1.5.4. Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu
przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu
zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi
to zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciel nie może się powoływać na
obowiązek pozostawienia bez zmian miejsca szkody, jeżeli nie dokonał oględzin w
terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający
może niezależnie od powyższych postanowień zawsze przystąpić do usunięcia
szkody za zgodą Ubezpieczyciela. W każdym przypadku określania w warunkach
ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o
tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: „W przypadku gdy koniec terminu
przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy termin przedłuża się do
pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach”.
1.5.5. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci
ograniczenia

lub

odmowy

wypłaty

odszkodowania

przez

Ubezpieczyciela

za niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, to ma ona zastosowanie tylko
wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku było i bezpośrednią przyczyną powstania
szkody lub zwiększenia jej rozmiaru i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim
niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody.
1.5.6. Na

Ubezpieczyciela

nie

przechodzą

roszczenia

regresowe

do

pracowników

Ubezpieczonego, w tym wykonujących usługi wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego
oraz do Gminy Miasto Częstochowa i jej jednostek organizacyjnych. Niniejsze
postanowienie nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie oraz stanów faktycznych
i prawnych, w których istnieje możliwość dochodzenia regresu od ubezpieczyciela
sprawcy szkody.
1.5.7. Wysokość

odszkodowania

będzie

ustalana

odszkodowania.
1.6. Poufność:
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Z zastrzeżeniem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o działalności
ubezpieczeniowej (art.19) oraz postanowień umów reasekuracyjnych, wszelkie informacje
uzyskane

przez

strony

w związku

z

udzielaniem

lub wykonywaniem

niniejszego

zamówienia, w tym również treść i warunki umowy, mają charakter poufny i mogą być,
zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie
za zgodną wolą stron.

1.7. Szkodowość:
Zaświadczenie o szkodowości – PZU SA załącznik nr 5
Zaświadczenie o szkodowości – HDI Asekuracja TU SA załącznik nr 6
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2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK ŻYWIOŁOWYCH.
2.1. Przedmiot ubezpieczenia.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia od ryzyk żywiołowych będą objęte:
2.1.1. Wszystkie środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i
technicznego/faktycznego zużycia), niskocenne środki trwałe, nakłady adaptacyjne,
wartości pieniężne za wyjątkiem:
2.1.1.1. elektroniki ubezpieczanej w zakresie wszystkich ryzyk zgodnie z mniejszą
SIWZ.
2.1.1.2. Środki transportu w tym tramwaje, autobusy.
oraz środki obrotowe i wartości pieniężne, stanowiące własność lub będące w
posiadaniu zamawiającego.
2.2. Zakres ubezpieczenia i postanowienia szczególne:
2.2.1. zakres ubezpieczenia będzie obejmował co najmniej:
2.2.1.1. ryzyka

podstawowe:

ogień,

wybuch

(eksplozja),

upadek

pojazdu

powietrznego, bezpośrednie uderzenie pioruna;
2.2.1.2. ryzyka dodatkowe: huragan, powódź (w tym spływ wód po zboczach);
lawina, śnieg, grad; trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi;
szkody

wodociągowe,

dym;

sadza;

przypalenie

i

osmalenie

bez

widocznego ognia; uderzenie pojazdu; huk ponaddźwiękowy, upadek
drzew, masztów i budowli, katastrofa budowlana, pośrednie uderzenie
pioruna, dewastację, przepięcia;

2.2.2. Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia
wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych zakresem umowy
ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym,
Ubezpieczającego.

Nie

stosuje

ubezpieczenia/OWU/innych

się

wzorców

i niezależnym od woli

odmiennych

umownych,

zapisów

w

tym

warunków

uzależniających

odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych
zdarzeń.

Za

szkodę

rozumie

się

także

zanieczyszczenie

lub

skażenie

ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych
objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia nie
może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na
to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie.
2.2.3. Definicje i postanowienia dodatkowe:
2.2.3.1. Za pożar uważa się ogień, który wydostał się poza palenisko lub powstał
bez

paleniska

i

rozprzestrzeniał

się

o

własnej

sile.

Ochroną

ubezpieczeniową objęte są szkody będące następstwem ryzyka ognia
niezależnie od faktu w jakim stopniu mienie zostało nim dotknięte, w
szczególności działania sadzy, dymu i temperatury.
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2.2.3.2. Za wybuch/eksplozję uważa się gwałtowną zmianę stanu równowagi
układu

z

jednoczesnym

wyzwoleniem

się

gazów,

par

lub

pyłów,

wynikającym z ich tendencji do rozprężania i rozprzestrzeniania się na
zewnątrz. Jeżeli wybuch został spowodowany przez przemianę chemiczną
to szkoda powstała w zbiorniku/naczyniu ciśnieniowym jest uznawana
również, gdy jego ściany nie zostały rozerwane. Gwałtowana zmiana
równowagi układu może następować także z jednoczesnym wyzwoleniem
się cieczy. Przez wybuch rozumiana jest także implozja.
2.2.3.3. Przez powódź rozumie się w szczególności

zalanie ubezpieczonego

mienia, niezależnie od miejsca położenia, w następstwie podniesienia się
wody w korytach wód płynących lub stojących. Nie mają zastosowania
limity odpowiedzialności przewidziane w OWU Ubezpieczyciela.
2.2.3.4. Za uderzenie lub upadek statku powietrznego uważa się katastrofę bądź
przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek
jego części, przewożonego ładunku lub zrzucanego awaryjnie paliwa.
2.2.3.5. Za grad uważa się opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu.
2.2.3.6. Za huragan uważa się wiatr o prędkości przekraczającej 13,9 m/s. Dla
przyjęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń nie jest konieczne
wystąpienie masowych szkód w okolicy.
2.2.3.7. Za trzęsienie ziemi uważa się wstrząsy powierzchni ziemi spowodowane
przez naturalne procesy geofizyczne zachodzące we wnętrzu ziemi.
2.2.3.8. Za obsunięcie ziemi uważa się uwarunkowane przyczynami naturalnymi
zsuwanie się lub spadanie mas ziemnych lub skalnych niezależnie od
przyczyny, o ile nie zostało ono spowodowane działalnością ludzką..
2.2.3.9. Za zapadanie ziemi uważa się uwarunkowane przyczynami naturalnymi
osiadanie gruntu, spowodowane przez zawalenie się pustych przestrzeni
w strukturze ziemi,

o ile nie zostało ono spowodowane działalnością

ludzką.
2.2.3.10. Za lawinę uważa się gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu,
lodu, skał, kamieni lub błota z naturalnego zbocza.
2.2.3.11. Za działanie śniegu i/lub lodu uważa się niszczące działanie ciężaru
śniegu i/lub lodu na konstrukcję dachu lub inne elementy budynków lub
budowli, w tym zalanie ubezpieczonego mienia na skutek topnienia
śniegu i/lub lodu zalegającego na dachu lub na innych elementach
budynków lub budowli. Nie będą miały zastosowania ograniczenia
wynikające z normowych obciążeń dla budynków i budowli dotyczące
śniegu i lodu o ile w chwili oddania do użytkowania obiekt spełniał
obowiązujące normy.
2.2.3.12. Za uderzenie pojazdu uważa się uderzenie w ubezpieczone mienie przez
pojazd

drogowy

lub

szynowy

należący

do

osoby

trzeciej

lub

ubezpieczonego lub przez przewożony tymi pojazdami ładunek również w
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sytuacji,

gdy

pojazd

był

kierowany

lub

eksploatowany

przez

Ubezpieczającego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzialność.
2.2.3.13. Za

ryzyko

katastrofy

budowlanej

samoistnej

uważa

się

niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego
części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja
zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach:
nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ
nadzoru budowlanego,
tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem”,
Odpowiedzialność

ubezpieczyciela

odpowiedzialności w wysokości

ograniczona

jest

do

limitu

1 000 000 zł na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyzy redukcyjnej w wysokości 5
000 zł.
2.2.3.14. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest zdarzenie polegające na upadku
drzew, budynków, masztów i innych budowli na ubezpieczone mienie.
2.2.3.15. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ryzyko dewastacji. Przez
dewastację rozumie się zniszczenie bądź uszkodzenie ubezpieczonego
mienia dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę i nie objęte
ochroną w ramach innego ryzyka. Limit odpowiedzialności 10 000 zł.
2.2.3.16. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio
jak

również

pośrednio

wskutek

wyładowania

atmosferycznego,

w

szczególności spowodowane indukcją prądu elektrycznego oraz na skutek
przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, w
tym także szkody w wyniku wyładowań atmosferycznych powstałe w
urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub sieciach energetycznych
(elektroenergetycznych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia) lub
elektronicznych.
Ochrona

ubezpieczeniowa

nie

obejmuje

wkładek

topikowych,

bezpieczników, styczników, odgromników, czujników, żarówek, lamp,
grzejnych urządzeń elektrycznych.
wszystkie
wyłącznie

zdarzenia
w

w

okres

odniesieniu

do

Limit odpowiedzialności na jedno i

ubezpieczenia
pośredniego

wynosi

200 000

działania

PLN

wyładowań

atmosferycznych.
2.2.3.17. Wyłączenia odpowiedzialności wynikające ze złego stanu dachu mają
zastosowanie jedynie, gdy ubezpieczający o tym stanie wiedział lub przy
zachowaniu należytej staranności powinien był wiedzieć.
2.3. Ochrona ubezpieczeniowa będzie również obejmowała:
2.3.1. Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, wyburzania,
odgruzowywania prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem
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ubezpieczenia, a także szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu
spowodowanym zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia. Jeżeli ogólne
szczególne warunki ubezpieczyciela nie przewidują odpowiedzialności za szkody w
mieniu

na

skutek

odgruzowywania

to

ustala

się,

że

odpowiedzialność

ubezpieczyciela istnieje do limitu 500 000 PLN.

2.3.2. Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i
ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w
wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową
bądź

montażem,

przebudową

lub

wznoszeniem,

remontem,

naprawą

lub

konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na
którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym
zakresem

i

przedmiotem

tych

prac/robót

(mienie

otaczające).

Niniejsze

postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest
uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. Mienie nowe, będące
przedmiotem

budowy

podlega

ochronie

ubezpieczeniowej

do

limitu

odpowiedzialności 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
rozliczeniowym.

Ochrona

ubezpieczeniowa

obowiązuje

w

zakresie

ryzyk

określonych w OWU Ubezpieczyciela od pożaru i innych zdarzeń losowych z
franszyzą redukcyjną w wysokości 5 000 zł w każdej szkodzie.

2.4. Suma ubezpieczenia:
Sumę ubezpieczenia stanowić będzie:
2.4.1. dla środków trwałych w tym wyposażenia - wartość księgowa brutto bez
względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego
zużycia, zgodnie z ewidencją księgową Ubezpieczającego;
2.4.2. dla niskocennych środków trwałych – limit odpowiedzialności na pierwsze
ryzyko
2.4.3. dla środków obrotowych - najwyższa dzienna wartość przewidywana w okresie
rozliczeniowym;
2.4.4. dla wartości pieniężnych - najwyższa przewidywana dzienna wartość nominalna
w okresie ubezpieczenia;
2.4.5. dla biletów - limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko, przy czym za wartość
biletów uznaje się cenę nabycia;.
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Wartości na koniec 30 września 2011 (w PLN):
1

Budynki

8 764 773,34 zł

2

Maszyny urządzenia i wyposażenie

3

Środki obrotowe

4

Wartości pieniężne

8 99 640,56 zł
600 000,00 zł

- Kasa główna

100 000,00 zł

- Punkty sprzedaży biletów

490 000,00 zł

5

Bilety

50 000,00 zł

6

Środki niskocenne

50 000,00 zł

Ostateczne sumy ubezpieczenia mogą ulec zmianie i zostaną podane przed zawarciem umów
ubezpieczenia z tym zastrzeżeniem, że różnica nie może wynosić więcej niż 30%

2.5. System ubezpieczenia
2.5.1. Dla środków trwałych – na sumy stałe;
2.5.2. Dla środków obrotowych - na sumy zmienne,
2.5.3. Dla niskocennych środków trwałych – na pierwsze ryzyko;
2.5.4. Dla wartości pieniężnych oraz biletów – na pierwsze ryzyko;
2.6. Franszyza i udziały własne
Wyłącznie franszyza integralna w wysokości 500 PLN, przy czym dla szkód w wartościach
pieniężnych franszyza zniesiona.
2.7. Składka i stawka
Składka łączna winna zostać naliczona od wartości podanych sum ubezpieczenia dla
poszczególnych rodzajów mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia.
2.8. Wypłata odszkodowań
Odszkodowania będą wypłacane:
2.8.1. dla

szkód

w

środkach

trwałych

-

w

pełnej

wysokości

poniesionych

i

udokumentowanych kosztów usunięcia szkody lub w wysokości kosztów zakupu, a
także

odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu

wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy
zachowaniu

takich

samych

lub

zbliżonych

parametrów

eksploatacyjnych,

powiększonych o koszty transportu i montażu.
2.8.2. Odbudowa mienia może nastąpić w innym miejscu niż pierwotna lokalizacja mienia
lub w innej technologii jeżeli nowe mienia spełniać będzie zbliżone funkcje
użytkowe, z tym zastrzeżeniem, iż nowa lokalizacja nie może znajdować się na
terenie zalewowym.
2.8.3. dla szkód w gotówce - według wartości nominalnej;
2.8.4. dla szkód w środkach trwałych niskocennych, środkach obrotowych według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia;
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2.8.5. dla szkód w biletach – według cen nabycia w przypadku kupowania biletów u
zewnętrznego dostawcy.
2.8.6. Z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być
przeznaczone do dalszego użytku.
2.8.7. Zarówno w przypadku szkód częściowych jak i całkowitych odszkodowanie jest
wypłacane do wysokości wartości księgowej brutto bez względu na wartość
odtworzeniową bądź rzeczywistą danego środka trwałego.
2.8.8. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego
środka trwałego za powstałe w nim szkody stanowi wartość księgowa brutto
danego środka trwałego.
2.8.9. Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT (jeżeli
ubezpieczający nie ma prawa do jego odliczenia) o ile suma ubezpieczenia
uwzględnia VAT.
2.8.10. Suma ubezpieczenia nie ulega obniżeniu (konsumpcji) o wysokość wypłaconych
odszkodowań.

Przedmiotowego

postanowienia

nie

stosuje

się

do

mienia

ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka oraz do określonych w umowie
limitów odpowiedzialności.
2.9.

Do umowy ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych będą miały następujące klauzule
szczególne (treść klauzul stanowi załącznik nr 2 do SIWZ):
2.9.1. klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia;
2.9.2. klauzula aktów terroryzmu;
2.9.3. klauzula wartości księgowej brutto;
2.9.4. klauzula wartości odtworzeniowej;
2.9.5. klauzula czasu ochrony;
2.9.6. klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych;
2.9.7. klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych;
2.9.8.

klauzula reprezentantów;

2.9.9.

klauzula rozliczenia składek;

2.9.10.

klauzula warunków i taryf;

2.9.11.

klauzula terminu wykonania zobowiązania;

2.9.12.

klauzula ratalna;

2.9.13.

klauzula przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej;

2.9.14.

klauzula połączenia;

2.9.15.

klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych;

2.9.16.

klauzula miejsca ubezpieczenia;

2.9.17.

klauzula ustalenia okoliczności szkody;

2.9.18.

klauzula szkód wodociągowych;

2.9.19.

klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości;

2.9.20.

klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia;

2.9.21.

klauzula kosztów dodatkowych;

2.9.22.

klauzula rzeczoznawców;
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3. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
3.1.1. Przedmiot, system i suma ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Urządzenia i wyposażenie
(m.in. w obiektach socjalnych)

limit 100 000 PLN

Środki obrotowe (m.in. zmagazynowane i nie
będące w użytkowaniu maszyny, aparaty
urządzenia, oraz części zapasowe, narzędzia itp.)

Wartości pieniężne oraz bilety od kradzieży z
włamaniem
Wg wartości nominalnej

limit 50 000 PLN

Limit 50 000 PLN

Wartości pieniężne oraz bilety od rabunku w lokalu
Wg wartości nominalnej

Wartości pieniężne i bilety od rabunku w
transporcie
Wg wartości nominalnej

Limit 100 000 PLN

Limit 200 000 PLN

System ubezpieczenia: I ryzyko
3.1.2. Zakres ubezpieczenia:
3.1.2.1. Kradzież z włamaniem;
3.1.2.2. Rabunek;
3.1.2.3. Wandalizm (dewastacja);
3.1.2.4. Rabunek wartości pieniężnych i biletów w transporcie;
3.1.2.5. Ubezpieczyciel odpowiada w ramach sumy ubezpieczenia za szkody
powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku (dokonanych lub
usiłowanych) polegające na utracie lub ubytku mienia z powodu jego
zaboru, zniszczenia lub uszkodzenia.
3.1.3. Franszyza
Zniesione
3.2.

Postanowienia dodatkowe:

3.3.

Do umowy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku będą miały
następujące klauzule szczególne (treść klauzul stanowi załącznik nr 2 do SIWZ):
3.3.1. klauzula czasu ochrony;
3.3.2. klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
3.3.3.

klauzula reprezentantów;

3.3.4.

klauzula rozliczenia składek;

3.3.5.

klauzula warunków i taryf;
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3.3.6.

klauzula terminu wykonania zobowiązania;

3.3.7.

klauzula ratalna;

3.3.8.

klauzula przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej;

3.3.9.

klauzula połączenia;

3.3.10.

klauzula miejsca ubezpieczenia;

3.3.11.

klauzula ustalenia okoliczności szkody;

3.3.12.

Klauzula szkod w urzdzeniach zabezpieczajacych
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4. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
4.1.

Zakres ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk
Sprzęt elektroniczny określony w umowie jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich
szkód materialnych (fizycznych polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego
uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego
przyczyny, a w szczególności spowodowanych przez:
a)

działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną
obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,

b)

działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu,
przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego
uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej,

c)

działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi,
sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy
w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu,

d)

działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, huragan, trzęsienie się ziemi

e)

wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero
po okresie gwarancji,

f)

zbyt wysokie/ niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej,

g)

pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych. pod warunkiem,
iż ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające
przed wyładowaniami atmosferycznymi i działaniem zjawisk pochodnych.

h)

kradzież z włamaniem i rabunek,

i)

nagłą i niespodziewaną przyczyną w trakcie tymczasowego magazynowania. Przez
termin „tymczasowo” rozumie się okres nieprzekraczający 6 m-cy.

4.2.

Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem

objęty zostanie

sprzęt

stacjonarny zgodnie

z załączonym

wykazem

(załącznik nr 3 do SIWZ). Nie ma zastosowania ograniczenie odpowiedzialności za sprzęt
starszy niż 5 lat pod warunkiem , że sprzęt był modernizowany i konserwowany zgodnie z
zaleceniami producenta.
4.3.

Sumy ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego zgodnie z załączonymi wykazami wynosi:

Lp

1

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
Wg wartości księgowej
brutto
(PLN)

Sprzęt komputerowy
sprzęt komputerowy stacjonarny
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4.4.

Wypłata odszkodowań

4.4.1. W przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się i wypłaca odszkodowanie
w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do stanu
sprzed szkody; powiększone o koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu
wykonania napraw oraz koszty transportu uszkodzonego przedmiotu do naprawy.
4.4.2. W przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się koszty nabycia sprzętu
tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach powiększone o koszty
demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania napraw oraz koszty
transportu uszkodzonego przedmiotu.
4.5.

Zakres terytorialny
Terytorium RP, dla sprzętu przenośnego cały świat.

4.6.

Stawka i składka ubezpieczeniowa
Składka łączna winna zostać naliczona od wartości podanych sum ubezpieczenia dla
poszczególnych rodzajów mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia.

4.7.

Franszyzy i udziały własne
Zniesione

4.8.

Postanowienia dodatkowe:
Do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zastosowanie będą miały następujące
klauzule szczególne (treść klauzul stanowi załącznik nr 2 do SIWZ):
4.8.1.

klauzula reprezentantów;

4.8.2.

klauzula wartości księgowej brutto;

4.8.3.

klauzula wartości odtworzeniowej;

4.8.4.

klauzula przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej;

4.8.5.

klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia ;

4.8.6.

klauzula czasu ochrony;

4.8.7.

klauzula miejsca ubezpieczenia;

4.8.8.

klauzula rozliczenia składek;

4.8.9.

klauzula warunków i taryf;

4.8.10.

klauzula terminu wykonania zobowiązania;

4.8.11.

klauzula prolongaty;

4.8.12.

klauzula ratalna;

4.8.13.

klauzula połączenia;

4.8.14.

klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych;

4.8.15.

klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych;

4.8.16.

klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych;

4.8.17.

klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;

4.8.18.

klauzula ustalenia okoliczności szkody;

4.8.19.

klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości sprzętu elektronicznego;

4.8.20.

klauzula rzeczoznawców;

4.8.21.

klauzula kosztów dodatkowych
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5.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

5.1.

Przedmiot i Zakres Ubezpieczenia
5.1.1.

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu
całej prowadzonej działalności, w tym gospodarczej lub z tytułu posiadanego
mienia bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie. Ubezpieczeniem objęta będzie
także odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności socjalnej,
kulturalnej, oświatowej, reklamowej, rekreacyjnej, sportowej oraz wszelkich innych
przejawów aktywności ubezpieczonego.

5.1.2.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) jak również z tytułu niewykonania
lub

nienależytego

wykonania

zobowiązania

bez

względu

na

odmienne

postanowienia OWU w zakresie statuowanym przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
5.1.3.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno
strat rzeczywistych (damnum emergens), utraconych korzyści jakie poszkodowany
odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a także należne
zadośćuczynienie o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne
postanowienia OWU.

5.1.4.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie) i
szkody rzeczowe (na mieniu) i ich następstwa oraz czyste straty finansowe, do
których

naprawienia

poszkodowanemu

(osobie

trzeciej)

Ubezpieczony

jest

zobowiązany w myśl przepisów prawa. Gdziekolwiek jest mowa o „szkodzie” należy
przez to rozumieć zarówno szkodę osobową jak również szkodę rzeczową.
5.1.5.

Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego
niedbalstwa.

5.2.

Definicje
5.2.1.
Szkoda osobowa/szkoda na osobie - straty oraz utracone korzyści jakie
poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono, a także szkody
niemajątkowe, których naprawienie polega na zapłacie zadośćuczynienia - powstałe
wskutek śmierci, uszkodzenia ciała i/lub rozstroju zdrowia.
5.2.2.

Szkoda rzeczowa/szkoda w mieniu – straty oraz utracone korzyści jakie
poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono - powstałe wskutek
utraty, zniszczenia i/lub uszkodzenia rzeczy.

5.2.3.

Czysta strata finansowa – szkoda nie będąca szkodą osobową lub rzeczową.

5.2.4.

Wypadek (ubezpieczeniowy) – śmierć, uszkodzenia ciała, doznanie rozstroju
zdrowia, utrata, uszkodzenie, zniszczenia rzeczy

5.3.

Odpowiedzialność
5.3.1.

Odpowiedzialność

ubezpieczyciela

powstaje

w

razie

zajścia

wypadku

ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenia roszczenia z tego
tytułu przed upływem terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa.
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5.4.

Zakres ubezpieczenia, w szczególności:

5.4.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej;
5.4.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej;
5.4.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania, użytkowania taboru szynowego
oraz torowisk.
5.4.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu po
wykonaniu usługi.
5.4.5. Ubezpieczenie

odpowiedzialności

cywilnej

za

szkody

powstałe

wskutek

awarii

bądź

nieszczelności sieci wodnokanalizacyjnej lub cieplnej, w tym cofnięcia się cieczy w systemach
kanalizacyjnych i wodnych.
5.4.6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy. Limit
odpowiedzialności Ubezpieczyciela 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Jeżeli
szkoda została wyrządzona pracownikowi bez związku ze stosunkiem pracy (np. jako
użytkownikowi infrastruktury ubezpieczonego, korzystającemu z usług ubezpieczonego),
pracownik ten traktowany jest na zasadach ogólnych – jako osoba trzecia.
5.4.7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu odpowiedzialności za szkody w środowisku
w brzmieniu klauzuli:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe
w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a
także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza,
wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego
spełnienia następujących warunków:
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa,
nie zamierzona ani nie możliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego,
2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia,
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub
inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania,
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona
protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.
Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się:
wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie,
wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych
substancji do powietrza, wody lub gruntu.
Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i
roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.
Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania,
monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.
5.4.8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu ruchomym oraz
nieruchomościach

będących

we

władaniu

Ubezpieczającego

na

podstawie

stosunków

cywilnoprawnych. Limit odpowiedzialności 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
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5.4.9. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za mienie oddane do obróbki naprawy lub innych
podobnych czynności. Limit odpowiedzialności 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
5.4.10. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu odpowiedzialności za szkody wyrządzone
podczas prac podziemnych (przekopów itp.) w tym dokonywanych przy użyciu młotów
pneumatycznych,

kafarów

wynikających

braku

z

itp.

lub

Zakres

odpowiedzialności

niewłaściwego

nie

zabezpieczenia

może

wyłączać

wykonywanych

szkód

prac

lub

wykonywania prac pomimo braku map i planów rozmieszczenia instalacji podziemnych.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za które przysługuje odszkodowanie
na podstawie prawa górniczego i geologicznego.
5.4.11. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez podwykonawców
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

z

wyłączeniem

prawa

regresu

do

Kierowców

zatrudnionych w spółce MPK z o.o. niezależnie od podstawy zatrudnienia.
5.4.12. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wadliwego wykonania robót lub usług.
5.4.13. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przewozów osobowych, z
wyłączeniem szkód pokrytych z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z
niewykonania

lub

nienależytego

wykonania

umowy przewozu pasażerów publicznymi

środkami komunikacji,
5.4.14. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizowania imprez nie podlegających
ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za
szkody

powstałe

ubezpieczeniu

w

związku

z

odpowiedzialności

organizacją
cywilnej.

imprez

podlegających

Odpowiedzialność

obowiązkowemu

ubezpieczyciela

obejmuje

również odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego. Limit
odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
5.4.15. Odpowiedzialność cywilna za tzw. czyste straty finansowe rozumiane jako szkody nie będące
następstwem szkód rzeczowych lub osobowych, bez względu na odmienne postanowienia
OWU. Odpowiedzialność w ramach szkód w postaci czystych strat finansowych ograniczona
jest do limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000 PLN i nie obejmuje:
szkód powstałych w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
szkód

wyrządzone

przez

niezgodne

z

prawem

działanie

lub

zaniechanie

przy

wykonywaniu władzy publiczne;
szkód wynikających z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych
osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,

szkód wyrządzonych podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym,
jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
szkód związanych ze stosunkiem pracy,
szkód wynikających z niedotrzymania terminów,
szkód wynikających z przekroczenia ustalonych kosztorysów,
szkód wynikających z działalności reklamowej,
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szkód powstałych w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania
informatycznego,
szkód wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy
zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od
przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z
Internetu,
szkód wyrządzonych przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu,

5.5.

Składka i stawka
Wykonawca zobowiązany jest do podania składki zgodnie z wzorem formularza ofertowego.

5.6.

Franszyzy, udziały własne

5.6.1. dla szkód w środowisku i szkód polegających na czystych stratach finansowych - franszyza
redukcyjna (udział własny) - 5% szkody, nie więcej niż 5 000 PLN.;
5.6.2. dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy
odszkodowanie będzie wypłacane jako nadwyżka ponad kwotę stanowiącą świadczenie
wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
5.6.3. dla pozostałych szkód – franszyzy i udziały własne zniesione

5.7.

Suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna wynosi 2 500 000 PLN (na jedno i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia)

5.8.

Zakres terytorialny
Terytorium RP

5.9.

Postanowienia dodatkowe i warunki szczególne
Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) stosowane przez
Wykonawcę:
5.9.1. Przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe z kontraktów (umów)
zawartych przed zawarciem wnioskowanej umowy ubezpieczenia, nie będą miały one
zastosowania na potrzeby przedmiotowej

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności

cywilnej. Nie będą miały również zastosowania postanowienia dotyczące daty
początkowej umowy ubezpieczenia.
5.9.2. Przewidują wyłączenie odpowiedzialności

za szkody powstałe z tytułu posiadania,

użytkowania lub uruchamiania pojazdów mechanicznych i szynowych nie będzie ono
miało zastosowania. Ubezpieczyciel nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody
objęte

ochroną

w

ramach

obowiązkowego

ubezpieczenia

mechanicznych. Wyłączona jest również odpowiedzialność
zakresie

nadwyżkowym

z

tytułu

obowiązkowego

OC

pojazdów

ubezpieczyciela

ubezpieczenia

OC

w

pojazdów

mechanicznych.
5.9.3. Przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu pracowników
nie będzie miało ono zastosowania.
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5.10.

Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

będą miały następujące klauzule

szczególne (treść klauzul stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) :
5.10.1. klauzula czasu ochrony
5.10.2. klauzula rozliczenia składek
5.10.3. przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej
5.10.4. klauzula terminu wykonania zobowiązań
5.10.5. klauzula prolongaty
5.10.6. klauzula ratalna
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CZĘŚĆ 02 ZAMÓWIENIA

6.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

6.1.
6.1.1.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
Zostanie zawarta Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC na warunkach
określonych w punktach poniżej.

6.1.2.

Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych zawarta zostanie na okres od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r.

6.1.3.

W odniesieniu do poszczególnego okresu rozliczeniowego płatność składki nastąpi w 12
równych miesięcznych ratach z zastrzeżeniem, iż płatność za pojazdy włączane do
ubezpieczenia w trakcie trwania umowy będzie dokonywana jednorazowo w przeciągu 14
dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

6.1.4.

Wykonawca zagwarantuje Ubezpieczonemu niezmienność stawek w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia.

6.1.5.

Zwroty

składek

za

niewykorzystany

okres

ubezpieczenia

odbywały

się

będą

bez

potrącenia kosztów manipulacyjnych. Rozliczenie składki nastąpi proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, który liczy się w dniach poczynając od dnia
następnego po wygaśnięciu odpowiedzialności (dla ubezpieczeń dobrowolnych).

19/22
Opracowanie:
EIB SA, PWS SA

Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia- Szczegółowe Warunki
Ubezpieczenia.

6.2.

UBEZPIECZENIE

ODPOWIEDZIALNOŚCI

CYWILNEJ

POSIADACZY

POJAZDÓW

MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW

6.2.1.

Podstawa prawna, zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne
Zgodnie

z

ustawą

Ubezpieczeniowym

z

dnia

23

Funduszu

maja

2003

r.

Gwarancyjnym

o
i

ubezpieczeniach
Polskim

obowiązkowych,

Biurze

Ubezpieczycieli

Komunikacyjnych (Dz.U. z dnia 16 lipca 2003 r. z późn. zm.).
6.2.2.

Przedmiot Ubezpieczenia
Ubezpieczeniem

objęte

zostaną

obowiązkowi ubezpieczenia

pojazdy

mechaniczne

podlegające

ustawowemu

należące do MPK zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik

numer 4 do SIWZ.
6.2.3.

Okres ubezpieczenia
Od dnia wnioskowanego dla poszczególnego pojazdu jako dzień rozpoczęcia ochrony przez
okres 12 miesięcy.

6.2.4.

Składka ubezpieczeniowa
Wykonawca

zobowiązany

jest

do

określenia

stawki

ubezpieczenia za poszczególny pojazd w rozbiciu na:
6.2.4.1. Autobusy;
6.2.4.2. Pojazdy osobowe, ciężarowo-osobowe;
6.2.4.3. Pojazdy ciężarowe o ładowności do 2 ton;
6.2.4.4. Pojazdy ciężarowe o ładowności pow. 2 ton;
6.2.4.5. Pojazdy inne;
6.2.4.6. Przyczepy, naczepy;
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za

12

miesięczny

okres

Załącznik nr 2 do SIWZ
1.
/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Jeżeli Ubezpieczający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość
środków trwałych wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Ubezpieczający zobowiązany jest do
aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela - na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona
jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 10% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy
ubezpieczenia. Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane
ze zbyciem lub likwidacją środków trwałych.
Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy
ubezpieczenia zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona.
Wraz ze zgłoszeniem zwiększenia / zmniejszenia sumy Ubezpieczający przedstawi wykaz środków
trwałych podlegających ubezpieczeniu lub wyłączonych z ubezpieczenia.
2.
/KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU I SABOTAŻU/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku:
ognia, wybuchu, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi
zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu lub sabotażu, lokautu
lub zwolnienia grupowego.
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych
skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:
działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych
działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w wyłączeniach do niniejszej klauzuli,
działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub
zminimalizowania skutków zakłóceń, umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi
pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu
zminimalizowania skutków takich czynności.
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
•
spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych,
chemicznych lub biologicznych,
•
spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego,
•
wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń
działalności,
•
powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez
legalną władzę,
•
szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub
jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej
Klauzuli.
Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim
następstwem:
działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego,
powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia
przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, wszelkich działań przedsięwziętych w związku z
kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w punkcie
powyżej.
Łączny limit odpowiedzialności wspólny dla umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz
mienia od wszystkich ryzyk na jedno i na wszystkie zdarzenia dla szkód w mieniu objętych
zakresem niniejszej klauzuli wynosi 1 000 000 zł.

1

3.
/KLAUZULA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ BRUTTO/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Jeżeli Ubezpieczający zadeklaruje do ubezpieczenia środki trwałe w wartości księgowej brutto
(wartość księgowa początkowa), Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na
wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego
mienia a odszkodowanie za uszkodzone będzie wypłacane do wartości księgowej brutto
uszkodzonego mienia.
Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodnego
z zapisami w księgach rachunkowych
zadeklarowania
wartości księgowej brutto przez
Ubezpieczającego.
4.
/KLAUZULA WARTOŚCI ODTWORZENIOWEJ/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Jeżeli Ubezpieczający zadeklaruje do ubezpieczenia środki trwałe w wartości odtworzeniowej,
Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości
bez względu na wiek, stopień umorzenia
(amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia.
Zasady proporcji nie stosuje się, gdy wartość odtworzeniowa przedmiotu szkody nie jest wyższa niż
120% jego sumy ubezpieczenia lub gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia
przedmiotu szkody.
5.
/KLAUZULA CZASU OCHRONY/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki (raty składki),
odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako
początek okresu ubezpieczenia.

6.
KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego za
wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.

7.
/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPRZEPIĘCIOWYCH/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
1. Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwprzepięciowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień
zawarcia ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty
odszkodowania, pod warunkiem, że w momencie zaistnienia szkody są sprawne i uruchomione.
2. Po wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel może zażądać wprowadzenia w danym obiekcie
minimalnych zabezpieczeń wynikających z obowiązujących przepisów.
3. W przypadku nowo tworzonych lokalizacji zabezpieczenia muszą spełniać minimalne wymogi
określone w owu Ubezpieczyciela.
8.
/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczonego za
wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.
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9.
/KLAUZULA SZKÓD W URZĄDZENIACH ZABEZPIECZAJĄCYCH/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody powstałe w następstwie kradzieży z włamaniem
lub rabunku (dokonanie lub usiłowanie) polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń
zabezpieczających, alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi, żaluzji, rolet, krat, kas pancernych
itp.
Ochrona ubezpieczenia obejmuje również koszty wymiany kluczy lub koszty nabycia urządzeń
takich jak różnego rodzaju szafy czy też sejfy w związku z utratą kluczy.
Odszkodowanie wypłacane jest do wysokości limitu 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia.
10. /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub rażącego niedbalstwa przez
Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego rozumie się zarząd i prokurentów spółki.
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się
odpowiednio do Ubezpieczonego.

11. /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z
konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie
pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej
12. /KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia bądź limitu
odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy
składek (stawki) nie mniej korzystne dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie
ubezpieczenia.

13. /KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za
zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło
najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się
wystarczająca dla wykonania operacji ilość wolnych środków pieniężnych.

14. /KLAUZULA RATALNA/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela
roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany
do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z
wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych
jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym
w umowie ubezpieczenia.
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15.

/KLAUZULA PRZEDŁUŻENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ/

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego, złożony nie później niż na 7 dni kalendarzowych
przed wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel przedłuży ochronę
ubezpieczeniową z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia o kolejne 7 dni
kalendarzowych, przypadających po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Warunki umowy
ubezpieczenia w ciągu kolejnych 7 dni pozostają bez zmian.
Ubezpieczyciel sporządzi i doręczy najpóźniej w dniu, w którym upływa pierwotny termin
wygaśnięcia ochrony, stosowny dokument, potwierdzający przedłużenie ochrony
ubezpieczeniowej.
Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia składki dodatkowej z tytułu przedłużenia
ochrony ubezpieczeniowej w wysokości 1/52 składki za poprzedni roczny okres
ubezpieczenia. Termin płatności składki nie może przypadać wcześniej niż na pierwszy
dzień dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczający jest uprawniony do jednokrotnego skorzystania z uprawnienia niniejszej
klauzuli.

16. /KLAUZULA POŁĄCZENIA/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
W przypadku przejęcia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem,
nowy właściciel, podmiot przejmujący lub podmiot nowopowstały automatycznie wstępuje we
wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia co nie wymaga odrębnej zgody
Ubezpieczyciela.
Jednakże stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia za 30 dniowym
wypowiedzeniem w terminie 14 dni od daty powiadomienia Ubezpieczyciela o zmianie stosunków
własności. Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela na piśmie w terminie 14 dni
od daty zmiany stosunków własności i umożliwić dokonanie oceny ryzyka ubezpieczycielowi.
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za
niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w systemie pro rata za dzień, bez potrąceń
kosztów manipulacyjnych.
Jeżeli składka jest rozłożona na raty, niezapłacone raty nie stają się wymagalne w całości lub części
odpowiadającej wysokości należnego zwrotu składki z umowy ubezpieczenia.

17. /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA PODMIOTÓW ZALEŻNYCH/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
W przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych, Ubezpieczyciel
automatycznie udzielać będzie ochrony nowopowstałym podmiotom w ramach istniejących umów
ubezpieczenia co nie wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Jednakże Ubezpieczycielowi
przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia w odniesieniu do nowopowstałego podmiotu
za 30 dniowym wypowiedzeniem w terminie 14 dni od daty powiadomienia Ubezpieczyciela o
zmianie stosunków własności. Ubezpieczający lub nowopowstały podmiot obowiązany jest
zawiadomić Ubezpieczyciela na piśmie w terminie 14 dni od daty zmiany stosunków własności.
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za
niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w systemie pro rata za dzień, bez potrąceń
kosztów manipulacyjnych.
Jeżeli składka jest rozłożona na raty, niezapłacone raty nie stają się wymagalne w całości lub części
odpowiadającej wysokości należnego zwrotu składki z umowy ubezpieczenia.
Niniejsza klauzula obowiązuje pod warunkiem, iż profil działalności podmiotu zależnego jest
analogiczny do profilu działalności przed zmianą stosunków własnościowych.
18.

/KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/
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Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na
wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest mienie w trakcie transportu.
Dla lokalizacji, do których Ubezpieczonemu nie przysługuje tytuł prawny ustala się limit
odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 PLN.
19. /KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności
związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez
względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub
przygotowawcze.
20. /KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
1. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych.
2. Szkody wodociągowe polegające na zalaniu przez wydostawanie się wody i innych cieczy,
gazów lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych obejmują w
szczególności szkody powstałe wskutek:
1) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub
pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
lub innych urządzeń technologicznych,
2) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
3) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych
przyczyn niż pożar,
4) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów,
5) zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a
także elementów tych lub podobnych przedmiotów.
3. Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje dodatkowo szkody w samych przewodach i
urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych
urządzeniach technologicznych (w tym również znajdujących się na zewnątrz budynków), w
tym spowodowanych przez zamarznięcia lub pęknięcia, oraz koszty poszukiwania
awarii/wycieku.
Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi
100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

21. /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub wzrost
wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań itp. Odpowiedzialność
Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem
przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka
przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji
zajdzie wcześniej.
W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta
ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za
zgodą Ubezpieczyciela.
2. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek
zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia
składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości mienia.
Roczny limit automatycznego pokrycia: 15 % sumy ubezpieczenia
Terminy zgłaszania: 30 dni po każdym okresie rozliczeniowym
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Zasady rozliczania:1/2 stawki rocznej.
Płatność składki: Składka jest płatna w terminie 14 dni od momentu doręczenia ubezpieczającemu
dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez ubezpieczyciela.
Klauzula /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania.
22. /KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA MIENIA/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy
uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy
odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie
wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z
warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw.
wypłata w miejsce zastąpienia).

23. /KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
1.
Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:
1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego
zagrożenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy
ubezpieczenia,
2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu
niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia,
3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu
części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania
– w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody,
4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na
specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem,
odbudową, naprawą, montażem
– w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody,
5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu
ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w
związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień
umowy
– w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody,
6) koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym
montażem nie uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia
dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia
– w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody,
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik
działań zabezpieczających i ratowniczych.
3. Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach
określonych w ust.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach
dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) – nie więcej niż łącznie w okresie
ubezpieczenia 100 000 zł.
4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy
działania wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na
polecenie Ubezpieczyciela."
24. /KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty
rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru
szkody do limitu 200 000 PLN Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy
czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.
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25.

/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyty sprzęt
elektroniczny lub wzrost wartości sprzętu objętego ochroną wskutek modernizacji, inwestycji
itp (dalej: wzrost wartości sprzętu elektronicznego). Warunkiem udzielenia ochrony dla
nowonabytego sprzętu elektronicznego jest zgłoszenie tego faktu w terminie 30 dni od
zakończenia danego okresu ubezpieczenia, w którym został on wprowadzony na księgi
rachunkowe. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z dniem ukończenia
modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia środka do ewidencji środków trwałych, bądź też
z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia,
w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej, bez względu na termin zgłoszenia.
W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta
ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za
zgodą Ubezpieczyciela.
2. W przypadku, gdy łączna wartość sprzętu elektronicznego w okresie ubezpieczenia ulegnie
zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości sprzętu elektronicznego,
Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia
wzrostu wartości sprzętu elektronicznego.
Roczny limit automatycznego pokrycia: 15% sumy ubezpieczenia
Zasady rozliczania:1/2 stawki rocznej.
Płatność składki: Składka jest płatna w terminie 14 dni od momentu doręczenia
ubezpieczającemu dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez ubezpieczyciela.
Klauzula /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Zestawienie wartościowo ilościowe
sprzętu elektronicznego
podlegającego ubezpieczeniu

Lp
1
2
3

Nazwa sprzętu

Nr
Wartość w złotych
inwentarzowy
Zestaw serwerowy PRIMARY
4070
3 500,00
Zestaw serwerowy SECONDARY
4071
3 500,00
Ctera C400 – serwer plików
4390
10 000,00
Razem wartość sprzętu komputerowego:
17 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Nr. wew.
Autob
2
22
27
34
43
49
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74
75
76
79
81
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
107
108
109
110
111
112

Marka i rodzaj pojazdu
3
JELCZ M-11
JELCZ M-11
JELCZ M-11
JELCZ M-11
JELCZ M-11
MAN NL 202
IKARUS 415.14A
IKARUS 415.14A
IKARUS 415.14A
IKARUS 415.14A
IKARUS 415.14A
IKARUS 415.15C
IKARUS 415.15C
IKARUS 415.15C
IKARUS 415.15C
IKARUS 415.15C
IKARUS 415.15.C
IKARUS 415.15.C
IKARUS 412.08
IKARUS 412.08
IKARUS 412.08
IKARUS 412.08
IKARUS 412.08
MAN NL 222
MAN NL 222
MAN NL 222
MAN NL 222
MAN NL 222
MAN NL 222
MAN NL 222
MAN NL 222
SOLARIS
SOLARIS
SOLARIS
SOLARIS
SOLARIS
SOLARIS
SOLARIS
SOLARIS
SOLARIS
MAN NL 202
MAN NL 202
MAN NL 202
MAN NL 202
MAN NL 202
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO

Numer podwozia nadwozia
4
0153
2242
2361
2591
2628
WMAA101719B013154
TRA415V3AR4PL0222
TRA415V3AR4PL0223
TRA415V3AR4PL0224
TRA415V3AR4PL0226
TRA415V3AR4PL0227
TRA415V3MS4PL0009
TRA415V3MS4PL0010
TRA415V3MS4PL0011
TRA415V3MS4PL0012
TRA415V3MS4PL0013
TRA415V3MS4PL0014
TRA415V3MS4PL0015
TRA412V3MT4PL0029
TRA412V3MT4PL0026
TRA412V3MT4PL0030
TRA412V3MT4PL0033
TRA412V3MT4PL0036
WMAA10ZZZYR000233
WMAA10ZZZYR000234
WMAA10ZZZYR000226
WMAA10ZZZYR000231
WMAA10ZZZYR000232
WMAA10ZZZYR000229
WMAA10ZZZYR000230
WMAA10ZZZYR000210
SU92411662BPN1201
SU92411662BPN1202
SU92411662BPN1204
SU92411662BPN1205
SU92411662BPN1206
SU92411662BPN1207
SU92411662BPN1208
SU92411662BPN1209
SU92411662BPN1203
WMAA100506B011475
WMAA100505B011471
WMAA100502B011468
WMAA100507B011476
WMAA100499B011463
WEB62804513111310
WEB62804513111311
WEB62804513111313
WEB62804513111312
WEB62804513111315

Rok produkcji
5
1987
1988
1988
1988
1988
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1997
1997
1997
1997
1997
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
1993
1993
1993
1993
1993
2006
2006
2006
2006
2006

Numer
rejestracyjny
pojazdu
6
SC 33573
SC 40039
SC 12703
SC 37860
SC 37764
SC 86521
SC 31373
SC 40764
SC 31516
SC 37554
SC 37818
SC 33297
SC 37861
SC 40659
SC 33499
SC 34037
SC 33497
SC 37420
SC 21584
SC 32167
SC 32283
SC 32258
SC 21571
SC 10161
SC 04988
SC 04992
SC 04991
SC 04990
SC 04993
SC 04995
SC 15579
SC 28578
SC 28580
SC 28583
SC 28586
SC 28588
SC 28589
SC 28590
SC 28591
SC 28594
SC 55325
SC 55860
SC 55861
SC 55862
SC 55914
SC 8919G
SC 82431
SC 82432
SC 82920
SC 82921

Rodzaj pojazdu
7
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus

początek
ubezpieczeni
a OC
8
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
Ikarus 280.70 A
Ikarus 280.70 A
Ikarus 280.70 A
Ikarus 280.70 A
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E
Ikarus 280.70 E

WEB62804513111316
WEB62804513111314
WEB62804513111317
WEB62804513111319
WEB62804513111318
WEB62804513111829
WEB62808510601458
WEB62808510601459
WEB62808510601460
WEB62808510601461
WEB62808510601462
WEB62808510601463
WEB62808510601464
WEB62808510601465
WEB62808510601466
WEB62808510601467
WEB62808513701498
WEB62808513701499
WEB62808513701500
WEB62808513701503
WEB62808513701507
WEB62808513701508
WEB62808513701513
WEB62808513701526
WEB62808513702025
WEB62808513702026
WEB62808513702035
WEB62808513702036
WEB62808513702037
WEB62808513702076
TRA280V4MR5PL0321
TRA280V4MR5PL0316
TRA280V4MR5PL0318
TRA280V4AP4PL0540
TRA280V4MV5PL0292
TRA280V4MV5PL0284
TRA280V4MV5PL0289
TRA280V4MV5PL0281
TRA280V4MV5PL0288
TRA280V4MV5PL0287
TRA280V4MV5PL0285
TRA280V4MV5PL0283
TRA280V4MV5PL0286
TRA280V4MV5PL0290
TRA280V4MV5PL0279
TRA280V4MV5PL0291
TRA280V4MV5PL0278
TRA280V4MV5PL0276
TRA280V4MV5PL0277
TRA280V4MV5PL0280
TRA280V4MV5PL0282

2006
2006
2006
2006
2006
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
1994
1994
1994
1994
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

SC 82922
SC 82981
SC 82983
SC 82984
SC 83110
SC 9790G
SC 5532A
SC 5534A
SC 5538A
SC 5537A
SC 5536A
SC 5528A
SC 5529A
SC 5531A
SC 5530A
SC 5527A
SC 2354F
SC 2356F
SC 2359F
SC 2351F
SC 5818G
SC 8126G
SC 2353F
SC 8522G
SC 4135G
SC 4136G
SC 4138G
SC 4137G
SC 4139G
SC 4822G
SC 3058F
SC 3059F
SC 3061F
SC 3057F
SC 32333
SC 21576
SC 32260
SC 32292
SC 32170
SC 32178
SC 32319
SC 32179
SC 21574
SC 32259
SC 32166
SC 32326
SC 32334
SC 32325
SC 32160
SC 32327
SC 06027

autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus

01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
02-11-2011
01-01-2012
01-01-2012
02-11-2011
02-11-2011
01-01-2012
02-09-2011
02-09-2011
02-09-2011
02-09-2011
02-09-2011
20-09-2011
30-04-2011
30-04-2011
30-04-2011
30-04-2011
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012

102
103
104
105

177
178
179
180

MERCEDES CONECTO
MERCEDES CONECTO
MERCEDES CONECTO
MERCEDES CONECTO

NMB67133313242917
NMB67133313242918
NMB67133313242919
NMB67133313242915

2006
2006
2006
2006

SC 82122
SC 82123
SC 82124
SC 82125

autobus
autobus
autobus
autobus

01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
251
256
288
321
322
330
332
341
344
345
351
357
358
359
360
362
363
364
365
366
367

MERCEDES CONECTO
MERCEDES CONECTO
MERCEDES CONECTO
MERCEDES CONECTO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
MERCEDES CITARO
JELCZ M-11
JELCZ M-11
IKARUS 280.02
IKARUS 280.02
IKARUS 280.02
IKARUS 280.02
IKARUS 280.02
IKARUS 280.02
IKARUS 280.02
IKARUS 280.02
IKARUS 280.02
IKARUS 280.58
IKARUS 280.58
IKARUS 280.58
IKARUS 435.05C
IKARUS 435.05C
IKARUS 435.05C
IKARUS 435.05C
MAN NG 272
MAN NG 272
MAN NG 272

NMB67133313242916
NMB67133313242912
NMB67133313242913
NMB67133313242914
WEB62828510602609
WEB62828510602610
WEB62828510602611
WEB62828510602612
WEB62828510602613
WEB62828510602614
WEB62828513120946
WEB62828513120947
WEB62828513120948
WEB62828513120949
WEB62828513120950
D-2848
2323
630
3385
3377
3399
3330
1580
1555
1564
2047
28058147091
28058139591
28058141891
TRA435V4LP4PL0006
TRA435V4LP4PL0008
TRA435V4LP4PL0009
TRA435V4LP4PL0010
WMA8960094B009694
WMA8960095B009695
WMA8960096B009696

2006
2006
2006
2006
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
1985
1985
1982
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1985
1991
1991
1991
1993
1993
1993
1993
1991
1991
1991

SC 82126
SC 82127
SC 82128
SC 82129
SC 2276F
SC 2271F
SC 2275F
SC 2274F
SC 2273F
SC 2269F
SC 0225H
SC 3841G
SC 3842G
SC 3843G
SC 3845G
SC 21090
SC 22309
SC 11024
SC 06158
SC 21587
SC 32321
SC 11034
SC 06186
SC 06114
SC 06157
SC 11065
SC 32281
SC 21581
SC 21568
SC 32905
SC 33829
SC 37552
SC 31789
SC 59951
SC 59952
SC 80426

autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus
autobus

01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
02-11-2011
01-01-2012
01-01-2012
02-11-2011
01-01-2012
26-08-2011
26-08-2011
26-08-2011
26-08-2011
26-08-2011
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012

Pogotowia techniczne

Lp.
1
1
2
3
4
5
6

Nr. wew.
2
703
798
735
769
757
758

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

745
760
797
742
736
755
723

Marka i rodzaj pojazdu
3
IKARUS
IKARUS
JELCZ
JELCZ TATRA
MERCEDES
FIAT DOBLO TYP 223

Nazwa
MULTIKAR
MULTIKAR
STAR pog. sieciowe
STAR Montrax 80
LUBLIN 3 pog. energet.
STAR pog. torowe
IKARUS pog. torowe

Numer podwozia nadwozia
4
2819
608
330751505
7588
WDB9026621R130759
ZFA22300005312912

0081/77
4889
76939
SUS M80ZZZ2F000808
SUL 33222210068887
2607
886

Rok produkcji
5
1981
1982
1984
1978
2000
2005

Rok prod.
1977
1978
1991
2001
2001
1969
1984

Numer
rejestracyjny
pojazdu
6
SC 06117
SC 11068
SC 37519
SC 21509
SC 42265
SC 8128G

Nr rejestracyjny
CZA058B
SC06124
SC58521
SC06118
SC08957
SC38583
SC06121

Rodzaj pojazdu
7
specjalny
specjalny
specjalny
specjalny
ciężarowy do 2 ton
ciężarowy do 2 ton

01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012

Rodzaj pojazdu
ciężarowy do 2 ton
ciężarowy do 2 ton
specjalny
specjalny
specjalny
specjalny
specjalny

01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012
01-01-2012

Wydział utrzymania Infastruktury
numer
wewn
2

L.p
1

marka i typ
3

numer VIN
4

rok produkcji
5

numer
rejestracyjny
6

Rodzaj pojazdu

1

231

Ikarus 260

6920

1983

CEJ1554

specjalny

2

254

Jelcz M 11

D2315

1985

SC20864

ciężarowy pow. 2 ton 01-01-2012

3

717

Białoruś JUMZ 6M

426180

1985

SC32364

specjalny

01-01-2012

4

722

Star 200

2000257833

1987

SC59054

specjalny

01-01-2012

5

724

Star DS 124K

149948

1982

SC38676

specjalny

01-01-2012

6

731

Ursus C365

4690

1973

CZA899C

ciągnik rolniczy

01-01-2012
01-01-2012

01-01-2012

7

756

Żuk A17B

35

1977

CZG936B

ciężarowy do 2 ton

8

765

Star W 200

14221

1978

SC32378

ciężarowy pow. 2 ton 01-01-2012

9

766

Jelcz 315 M

23461

1978

CZK320C

ciężarowy pow. 2 ton 01-01-2012

10

770

Hydros K102

316080023399

1978

SC06017

specjalny

01-01-2012

11

785

Lublin 332717 Furgon

SUL332717Y0067692

2000

SC06532

ciężarowo-osobowy

01-01-2012

12

786

Lublin 33 2422

SUL332422YO067220

2000

SC78163

ciężarowo-osobowy

01-01-2012

13

787

Daimler-Chrysler Sprinter 313

WDB9036631R883735

2006

SC2565F

ciężarowy do 2 ton

01-01-2012

14

790

Żuk A11B

SUL011111H0466707

1987

SC7173E

ciężarowy do 2 ton

01-01-2012

15

791

Żuk A11B

SUL011111H0466848

1987

CZA073K

ciężarowy do 2 ton

01-01-2012

16

795

Żuk

06895CZ8781

1978

SC19627

ciężarowy do 2 ton

01-01-2012

17

796

Żuk A11

443183

1986

SC06133

ciężarowy do 2 ton

01-01-2012

18

778

Citroen M Berlingo

VF7MFJYB65823623

2002

SC21722

ciężarowo-osobowy

01-01-2012

19

779

W0L0SBF68Y4415100

2000

SC72797

osobowy

01-01-2012

20

704

21

716

Opel Corsa
Przycz dłużycowa Madro
PKD4A
Przycz wywrotka Autosan D47A

CZO104100

1959

CZX508P

przyczepa

01-01-2012

1007

1972

CZB844P

przyczepa

01-01-2012

Załącznik nr 7 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ FLOTY
KOMUNIKACYJNEJ SPÓŁKI MPK W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O.O. W ROKU 2012
dla
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa

WYKONAWCA
..............................................................................................
.............................................................................................
Adres
.............................................................................................
............................. województwo
.....................................
Adres korespondencyjny
..............................................................................................
............................. województwo
.....................................
e-mail
.................@ ..................
http://.................................... .pl
(NIP)
.................................
Numer telefonu
Numer faksu
Konto bankowe

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

REGON

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

podpis osoby lub podpisy osób

OFERTA
ZAWIERA

..........................
ponumerowanych
STRON/ KARTEK

uprawnionych do reprezentowania oferenta i składania
oświadczeń woli w jego imieniu

...................................................
podpis i pieczęć imienna
.....................................................
miejscowość i data
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1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ FLOTY
KOMUNIKACYJNEJ SPÓŁKI MPK W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O.O. W ROKU 2012
dla potrzeb Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w
Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy Alei Niepodległości 30,
wyrażamy chęć wykonania zamówienia w postępowaniu prowadzonym na warunkach
określonych przepisami Ustawy – Kodeks cywilny, Regulaminu udzielania zamówień
na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPK w Częstochowie Sp. z o. o. oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w SIWZ w zakresie:
Część 01

Tak

Nie

Część 02

Tak

Nie

proponując składkę ubezpieczeniową ustaloną zgodnie z wymogami opracowanej przez
Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) i określoną w
części szczegółowej Formularza Ofertowego
2. Deklarujemy, że realizacja zamówienia, o którym mowa w SIWZ oraz naszej ofercie
przetargowej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób
gwarantujący zachowanie należytej staranności.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania
przetargowego oraz treścią SIWZ, a także wzorem umowy, która jest dla nas
zrozumiała i w przypadku wybrania naszej oferty (uznania jej za najkorzystniejszą)
zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach określonych
jej postanowieniami oraz naszej oferty przetargowej, w wyznaczonym przez
Zamawiającego miejscu i terminie.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
5. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące
zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty,
natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
6. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach nr
............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
7. W przypadku wybrania naszej oferty, umowy ubezpieczenia zostaną zawarte na
warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia –
Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia”. W pozostałych kwestiach będą miały
zastosowanie (Ogólne) Warunki Ubezpieczenia załączone do oferty. Jeżeli załączone
(Ogólne) Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w
SIWZ, za wiążące uznajemy warunki określone w SIWZ.

8. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze
wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do formularza oferty,

3) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech
4)

lat, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do
formularza oferty
oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną kserokopię* aktualnego odpisu z właściwego rejestru, /
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej*
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5)

6)
7)
8)

potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania określonej niniejszym
zamówieniem działalności,
oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną kserokopię* aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu
skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oryginał / potwierdzoną za zgodność z
oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię* aktualnej informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8
ustawy PZP
oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną kserokopię* aktualnej informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP
oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę
uprawnioną
kserokopię*
zezwolenia
na
prowadzenie
działalności
ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia.
Ogólne warunki ubezpieczenia, jakie będą miały zastosowanie dla umów
ubezpieczenia.

……….………………………………………………………………
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych
reprezentantów lub
upełnomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do formularza ofertowego
Przedmiot i cena Oferty
CZĘŚĆ 01 ZAMÓWIENIA
1.

Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych;

2.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku;

3.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

4.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej oraz posiadanego mienia;
UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK ŻYWIOŁOWYCH

1.

Stawka i składka za 12 miesięczny okres rozliczeniowy dla ubezpieczenia
mienia od ryzyk żywiołowych:
............................................. PLN
Słownie PLN:
…………………………………………………………………………………………………….
Proponowana stawka: ................

2.

(Ogólne)

Warunki

Ubezpieczenia,

które

miałyby

zastosowanie

do

ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych:
........................................................................................................................
Czy zostały one załączone do niniejszej oferty
Tak

Nie

……….……………………………………………………………………
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych
reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy)
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UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

3.

Stawka i składka za 12 miesięczny okres rozliczeniowy dla ubezpieczenia
od kradzieży z włamaniem i rabunku:
............................................. PLN
Słownie PLN:
…………………………………………………………………………………………………….
Proponowana stawka/stawki:................

4.

(Ogólne)

Warunki

Ubezpieczenia,

które

miałyby

zastosowanie

do

ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:
........................................................................................................................
Czy zostały one załączone do niniejszej oferty
Tak

Nie

……….……………………………………………………………………
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych
reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy)
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UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

1. Stawka i składka za 12 miesięczny okres rozliczeniowy dla ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego wynosi:
............................................. PLN
Słownie PLN:
…………………………………………………………………………………………………….
Proponowana stawka: ................

2. (Ogólne)

Warunki

Ubezpieczenia,

które

miałyby

zastosowanie

do

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

......................................................................................................................
Czy zostały one załączone do niniejszej oferty

Tak

Nie

……….……………………………………………………………………
……………
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych
reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy)
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁKI

1.

Stawka

i

składka

za

12

miesięczny

okres

rozliczeniowy

dla

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynosi:

……………………………………………… PLN

Słownie

PLN:

…………………………………………………………………………………………..

2.

(Ogólne) Warunki Ubezpieczenia,

które miałyby

zastosowanie do

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spółki i z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej

................................................................................................................
Czy zostały one załączone do niniejszej oferty
Tak

Nie

……….……………………………………………………………………
…………
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych
reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli
Wykonawcy)
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ŁĄCZNA SKŁADKA ZA REALIZACJE CZĘŚCI 01 ZAMÓWIENIA

Łączna składka ze realizację części 01 zamówienia (ubezpieczenie mienia od ryzyk
żywiołowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej):

a) za dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy, wynosi:

ZŁ

(Należy podać sumę składek za poszczególne ubezpieczenia za 12 miesięczny
okres rozliczeniowy)
Słownie: ............................................................................................

.................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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CZĘŚĆ 02
UBEZPIECZENIA FLOTY KOMUNIKACYJNEJ
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO

1. Składka za 12 miesięczny okres ubezpieczenia:

............................................. PLN

Słownie

PLN:

…………………………………………………………………………………………..

Proponowane składki za poszczególne pojazdy dla:
1.

Autobusy - ………….. PLN

2.

Pojazdy osobowe, ciężarowo-osobowe - ………….. PLN

3.

Pojazdy ciężarowe o ładowności do 2 ton - ………….. PLN

4.

Pojazdy ciężarowe o ładowności pow. 2 ton - ………….. PLN;

5.

Pojazdy inne ………….. PLN

6.

Przyczepy, naczepy- ………….. PLN

2. Podstawa prawna zawarcia ubezpieczenia: Ustawa z dnia 22 maja 2003 o
ubezpieczeniach

obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym

Funduszu

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z
dn. 16 lipca 2003r., nr 124, poz. 1152

z późn. zm.). Warunków

ubezpieczenia nie załącza się.

................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK Nr 2 do formularza oferty

Nazwa Wykonawcy
....................................................
....................................................
...................................................
(miejscowość i data)
Adres Wykonawcy
....................................................
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na „UBEZPIECZENIE MIENIA,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ FLOTY KOMUNIKACYJNEJ SPÓŁKI MPK
W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O.O. W ROKU 2012”
dla potrzeb Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w
Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w imieniu Wykonawcy
wskazanego powyżej oświadczamy, że:

1. posiadamy

uprawnienia

do

wykonywania

określonej

działalności

lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, jestesmy w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką
reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację oraz dysponujemy
odpowiednim

zapleczem

personalnym

–

co

najmniej

jeden

likwidator

(majątkowy),

4. spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, posiadamy,
zgodnie

z

art.

154

ustawy

z

dnia

22

maja

2003

roku

o

działalności

ubezpieczeniowej, na dzień 30 czerwca 2011 roku wskaźnik pokrycia rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %.

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

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do formularza oferty

Nazwa Wykonawcy
....................................................
....................................................
...................................................
(miejscowość i data)
Adres Wykonawcy
....................................................

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na UBEZPIECZENIE MIENIA,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ FLOTY KOMUNIKACYJNEJ SPÓŁKI MPK
W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O.O. W ROKU 2012
dla potrzeb Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w imieniu Wykonawcy
wskazanego powyżej oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak
jest

podstaw

do

wykluczenia

z

postępowania,

na

podstawie

przesłanek,

o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113
poz. 759 z późniejszymi zmianami).

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

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

........................................................................
miejscowość i data
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
Nazwa Wykonawcy
....................................................
..................................................
...................................................
(miejscowość i data)

Adres Wykonawcy
....................................................
WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na UBEZPIECZENIE
MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ FLOTY KOMUNIKACYJNEJ
SPÓŁKI MPK W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O.O. W ROKU 2012 dla Miejskiego

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej
przedstawiamy, wykaz wykonanych /wykonywanych usług:
lp

Nazwa i adres
Odbiorcy

Opis usługi

Termin
wykonywany

Wartość
(w zł.)

w załączeniu .................. referencji

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

........................................................................
........................................................................
miejscowość i data

1

Załącznik nr 5a do formularza ofertowego
WZÓR UMOWY
W wyniku postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia na
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O.O. W
ROKU 2012

w Częstochowie, .................................roku została zawartaUmowa nr Z/…../…../…….
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: 70 784 000,00 złotych
z s i e d z i b ą : Aleja Niepodległości 30, 42-200 CZĘSTOCHOWA
reprezentowanym

przez:

……………………………………………
……………………………………………
zwanym

dalej

oraz firmą:

ZAMAWIAJĄCYM
…..............................................................

REGON:.....................

NIP: ...........................

wpisaną do …...
z siedzibą:

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

w i m i e n i u k t ó r e j d z i a ł a j ą:
...............................................................
................................................................
z w a n e j d a l e j WYKONAWCĄ
§ 1.
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1. W oparciu o ofertę z dnia ......... 2011 roku Zamawiający udziela Wykonawcy
zamówienia na UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W CZĘSTOCHOWIE
SP. Z O.O. W ROKU 2012 (część 01 zamówienia).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
§2
OKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie dla wszystkich wymienionych w § 1 pkt 2 zakresów
ubezpieczenia obejmuje okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się od dnia 01 stycznia 2012 roku.
3. Umowa obejmuje szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.
§3
ZASADY UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami (w szczególności z ustawami: z dnia 22 maja 2003 roku o działalności
ubezpieczeniowej) dokumentów poświadczających udzielenie ochrony
ubezpieczeniowej i dokumentów określających wysokość ubezpieczenia oraz
składek odrębnie dla każdego zadania określonego w § 1 pkt 2 niniejszej umowy
(tj.; polis, certyfikatów lub dokumentów równoważnych).
2. W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą
warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do dokumentu
zasadniczego poświadczającego udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.
3. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia ogólnych warunków
ubezpieczenia zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 812
Kodeksu cywilnego, które stanowić będą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§4
NIEZMIENNOŚĆ UMOWY
W okresie obowiązywania umowy warunki ubezpieczenia nie mogą zostać
zmienione w stosunku do treści oferty, chyba że zmiana będzie korzystna dla
Zamawiającego i wyrazi on zgodę na jej wprowadzenie do treści umowy.
§5
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową w zakresach określonych § 1 pkt 2
niniejszej umowy za okres ochrony ubezpieczeniowej składka roczna wynosi:
.................... złotych (słownie:......................................... złotych).
2. Określona w pkt 1 składka, będzie płatna w 12 miesięcznych ratach na
podstawie dokumentów poświadczających udzielenie ochrony ubezpieczeniowej,
przelewem
na
konto
Wykonawcy
podane
w
ofercie
tj.:
............................................................................................, w terminach podanych
poniżej w tabeli:
Lp.
1

Wysokość raty w złotych

Termin płatności

31. stycznia 2012

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

… luty 2012
… marzec 2012
… kwiecień 2012
… maj 2012
… czerwiec 2012
… lipiec 2012
… sierpień 2012
… wrzesień 2012
… październik 2012
… listopad 2012
… grudzień 2012

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Oprócz wypadków przewidzianych kodeksem cywilnym, Stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a)
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy, w szczególności:
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,
- WYKONAWCA
nie
rozpoczął
realizacji
zamówienia
bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
b)
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.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i wymaga uzasadnienia.
3. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy należy się składka za okres,
w którym udzielał on ochrony ubezpieczeniowej.
§7
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.
Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania niniejszej 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).
2.
Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w pkt
1 niniejszego paragrafu, dotyczy także informacji o podmiotach
współpracujących z każdą ze Stron, o warunkach tej współpracy.
3.
Obowiązek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w pkt 1 i
2 niniejszego paragrafu wiąże Stronę w każdym przypadku i niezależnie od
źródeł czy formy utrwalenia informacji chyba, że informacja stanowiąca
tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony:
 stała się uprzednio powszechnie znana,
 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,
 została wypracowana przez Stronę niezależnie od jej
ujawnienia przez drugą Stronę,
 została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
WYKONAWCA nie może zlecić osobom trzecim wykonywania
przedmiotowego zamówienia.
2.
Wierzytelności WYKONAWCY bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO,
wynikające z tytułu niniejszej umowy, nie podlegają cesji na rzecz osób trzecich.
Cesji nie podlegają również świadczenia uboczne związane z należnością główną.
3. Częścią integralną umowy są:
a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;
b) ogólne warunki ubezpieczenia – załącznik 2
c) oferta z dnia ...........................2011 roku;

d) dokumenty poświadczające udzielenie ochrony ubezpieczeniowej i ogólne
warunki ubezpieczenia, polisy i inne.
e) SIWZ
4.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie z
zachowaniem formy pisemnej – aneksem do umowy – pod rygorem nieważności.
5.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej
umowy Strony będą rozstrzygać na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku
braku porozumienia Strony poddają spór do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy
dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ogólne warunki ubezpieczenia, o
których mowa w § 8 pkt 3 lit. b) niniejszej umowy.
7.
Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr
telefonu, nr faksu, e-maila, a pisma wysłane pod adres wskazany w niniejszej
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 3779101, 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, emaila) wskazany przez Stronę.
8.
Umowa
została
sporządzona
w
dwóch
jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 5b do formularza ofertowego
WZÓR UMOWY
W wyniku postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia na
UBEZPIECZENIE FLOTY KOMUNIKACYJNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
KOMUNIKACYJNEGO W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O.O. W ROKU 2012

w Częstochowie, .................................. roku została zawarta
Umowa nr Z/…../…../….
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: 70 784 000,00 złotych
z s i e d z i b ą : Aleja Niepodległości 30, 42-200 CZĘSTOCHOWA
reprezentowanym

przez:

……………………………………………
……………………………………………
zwanym

dalej

oraz firmą:

ZAMAWIAJĄCYM
…..............................................................

REGON:.....................

NIP: ...........................

wpisaną do …...
z siedzibą:

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

w i m i e n i u k t ó r e j d z i a ł a j ą:
...............................................................
................................................................
z w a n e j d a l e j WYKONAWCĄ
§ 1.
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY
1. W oparciu o ofertę z dnia ......... 2011 roku Zamawiający udziela Wykonawcy
MIEJSKIEGO
zamówienia na UBEZPIECZENIE FLOTY KOMUNIKACYJNEJ

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O.O. W
ROKU 2012 (część 02 zamówienia).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
§2
OKRES UBEZPIECZENIA
1. Umowa obejmuje pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia w okresie od 01
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
2. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym
w § 1 pkt. 2 w okresie 12 miesięcy od daty, wskazanej z zgłoszeniu
poszczególnych pojazdów do ubezpieczenia.
3. Umowa obejmuje szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.
§3
ZASADY UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami (w szczególności z ustawami: z dnia 22 maja 2003 roku o działalności
ubezpieczeniowej DZ.U. z 2010 Nr 11 poz. 66 z poźn. zm. oraz z dnia 22 maja
2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz.U. Nr 124,
poz. 1152 z późn. zm.) dokumentów poświadczających udzielenie ochrony
ubezpieczeniowej i dokumentów określających wysokość ubezpieczenia oraz
składek (tj.; polis, certyfikatów lub dokumentów równoważnych)
uwzględniających postanowienia SIWZ oraz Załączników do SIWZ.
§4
NIEZMIENNOŚĆ UMOWY
W okresie obowiązywania umowy warunki ubezpieczenia nie mogą zostać
zmienione w stosunku do treści oferty, chyba że zmiana będzie korzystna dla
Zamawiającego i wyrazi on zgodę na jej wprowadzenie do treści umowy.
§5
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową w zakresach określonych § 1 pkt 2
niniejszej umowy za okres ochrony ubezpieczeniowej składka roczna wynosi:
.................... złotych (słownie:......................................... złotych).
2. Określona w pkt 1 składka, będzie płatna w 12 miesięcznych ratach na
podstawie dokumentów poświadczających udzielenie ochrony ubezpieczeniowej,
przelewem
na
konto
Wykonawcy
podane
w
ofercie
tj.:
............................................................................................, w terminach podanych
poniżej w tabeli:
Wysokość raty w złotych
Termin płatności
Lp.
1
31. stycznia 2012
2
… luty 2012
3
… marzec 2012
4
… kwiecień 2012
5
… maj 2012
6
… czerwiec 2012

7
8
9
10
11
12

… lipiec 2012
… sierpień 2012
… wrzesień 2012
… październik 2012
… listopad 2012
… grudzień 2012

Płatność składki za pojazdy włączane do ubezpieczenia w trakcie trwania
umowy będzie dokonywana jednorazowo w przeciągu 14 dni od dnia
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Oprócz wypadków przewidzianych kodeksem cywilnym, Stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a)
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy, w szczególności:
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy WYKONAWCY,
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,
- WYKONAWCA
nie
rozpoczął
realizacji
zamówienia
bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
b)
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[Krzysztof1].
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i wymaga uzasadnienia.
3. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy należy się składka za okres,
w którym udzielał on ochrony ubezpieczeniowej.
3.

§7
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1.
Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania niniejszej 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).

2.
Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w pkt
1 niniejszego paragrafu, dotyczy także informacji o podmiotach
współpracujących z każdą ze Stron, o warunkach tej współpracy.
3.
Obowiązek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w pkt 1 i
2 niniejszego paragrafu wiąże Stronę w każdym przypadku i niezależnie od
źródeł czy formy utrwalenia informacji chyba, że informacja stanowiąca
tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony:
 stała się uprzednio powszechnie znana,
 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,
 została wypracowana przez Stronę niezależnie od jej
ujawnienia przez drugą Stronę,
 została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
WYKONAWCA nie może zlecić osobom trzecim wykonywania
przedmiotowego zamówienia.
2.
Wierzytelności WYKONAWCY bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO,
wynikające z tytułu niniejszej umowy, nie podlegają cesji na rzecz osób trzecich.
Cesji nie podlegają również świadczenia uboczne związane z należnością główną.
3.
Częścią integralną umowy są:
a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;
b) oferta z dnia ...........................2011 roku;
c) dokumenty poświadczające udzielenie ochrony ubezpieczeniowej, polisy.
d) SIWZ

4.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie z
zachowaniem formy pisemnej – aneksem do umowy – pod rygorem nieważności.
5.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej
umowy Strony będą rozstrzygać na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku
braku porozumienia Strony poddają spór do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy
dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o
ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz innych powszechnie
obowiązujących przepisów.
7.
Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr
telefonu, nr faksu, e-maila, a pisma wysłane pod adres wskazany w niniejszej
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 3779101, 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, emaila) wskazany przez Stronę.
8.
Umowa
została
sporządzona
w
dwóch
jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

