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CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA
1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro
zgodnie z przepisami art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
2. ZAMAWIAJĄCY
2.1. Pełna nazwa
Miasto Piotrków Trybunalski
2.2. Dokładny adres siedziby
ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
2.3. Telefon:
44 732 77 01
2.4. Faks:
44 732 77 35
2.5. Strona www:
www.piotrkow.pl
2.6. NIP:
771-27-98-771
2.7. Regon:
590648468
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej oraz
ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (CPV 66515400-7, CPV
66515000-3, CPV 66516000-0, CPV 66516100-1, CPV 66514110-0, CPV 66512100-3)
w następującym zakresie:
Cześć I
ubezpieczenie mienia i OC:
a)
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Część II
ubezpieczenia komunikacyjne:
a)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b)
Ubezpieczenie autocasco,
c)
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
z ruchem pojazdów,
d)
Ubezpieczenie assistance.
3.2.
3.3.

3.4.

w

związku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku numer 1 do SIWZ.
Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
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.
Postępowanie jest prowadzone w charakterze pełnomocnika, a umowy ubezpieczenia zostaną
zawarte i wykonane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego:
Energo-Inwest-Broker SA, z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń, wpisany do KRS
pod numerem 0000050455.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
24 miesiące i trwa od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. i dzieli się na dwa okresy rozliczeniowe:
a) 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
b) 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.
1 i 2 Ustawy PZP, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy PZP oraz
spełniający szczegółowe warunki udziału 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. i złożyć dokumenty i oświadczenia
wymagane w pkt 6.1. w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1. muszą dotyczyć warunków odnośnie
każdego z Wykonawców osobno.
5.2.

Zdolność techniczna. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
5.2.1.
co najmniej jednym likwidatorem majątkowym – w przypadku złożenia oferty na cześć I
zamówienia,
5.2.2.
co najmniej jednym likwidatorem komunikacyjnym – w przypadku złożenia oferty na
część II zamówienia.
UWAGA:
Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 5.2.
powinni spełniać łącznie. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2. może dotyczyć zdolności
technicznej Wykonawców łącznie.

5.3.

5.4.

5.5.

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.
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
publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału
w postępowaniu oceniane będą według kryterium ,,spełnia/nie spełnia" z zastrzeżeniem art. 26 ust.
3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt
6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki
Wykonawca spełnia.

6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wyjaśnienie:
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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.
6.1.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu:
6.1.1.
aktualny odpis z właściwego rejestru (np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego), jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
6.1.2.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust.1
Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do
SIWZ).
6.1.3.
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby
potwierdzające, że żadnego z urzędujących członków organu zarządzającego
prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
6.1.4.
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, że wobec Wykonawcy sąd nie orzekł
zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.1.5.
aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.1.6.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
6.1.6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.1.,
6.1.4 i 6.1.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (1) nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (2) nie orzeczono wobec
niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (3) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
6.1.6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.3.
składa (4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
6.1.6.3. Jeżeli,
w
przypadku
wykonawcy
mającego
siedzibę
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8
ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
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sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy (5).
6.1.6.4. Dokumenty, o których mowa powyżej oznaczonych symbolami (1), (2), (4), (5)
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym mowa powyżej oznaczony symbolem (3),
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
6.1.6.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej oznaczonych symbolami (1), (2), (3), (4), (5) zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożonym nie wcześniej niż w
terminie właściwym dla dokumentów, o których mowa powyżej oznaczonych
symbolami (1), (2), (3), (4), (5).
6.2.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt. 5.1. niniejszej SIWZ
6.2.1.
zezwolenie 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.
6.2.2.

oświadczenie osób upoważnionych lub należycie umocowanych do reprezentowania
Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do uczestnictwa w obrocie
prawnym na podstawie odrębnych przepisów i prowadzi działalność ubezpieczeniową 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. i złożyć dokumenty
wymagane w pkt. 6.1. i 6.2. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1. i 6.2 muszą dotyczyć warunków
odnośnie każdego z Wykonawców osobno.
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6.3.

Zdolność techniczna. Oświadczenie i dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.2. niniejszej SIWZ:
6.3.1.
oświadczenie osób uprawnionych lub należycie umocowanych do reprezentowania
Wykonawcy potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz
dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
6.3.2.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 12 do
SIWZ.

UWAGA:
Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 5.2.
powinni spełniać łącznie. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.3. może dotyczyć zdolności
technicznej Wykonawców łącznie.
6.4.

Zdolność ekonomiczna i finansowa. Oświadczenie dotyczące posiadania zdolności ekonomicznej
i finansowej do wykonania zamówienia.

6.5.

Wiedza i doświadczenie. Oświadczenie dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia do
wykonania zamówienia.

6.6.

Oświadczenie określone w punkcie 6.5, 6.4, 6.3. oraz 6.2.2. składane jest na jednym
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawców
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 PZP.

6.7.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym za zgodność przez Wykonawcę.

7. OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
8. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Przez oferty częściowe rozumie się:
Część pierwsza:
a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Część druga:
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b) Ubezpieczenie autocasco,
c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem
pojazdów,
d) Ubezpieczenie assistance.
Wykonawcy mogą złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia, jako jedną ofertę lub oddzielne
oferty na każdą część zamówienia.
Podział zamówienia na części ma ten skutek, że każdą część zamówienia należy traktować tak jakby była
samodzielnym przedmiotem postępowania.
Przez wymóg złożenia tylko jednej oferty należy rozumieć złożenie przez Wykonawcę ubiegającego się
o udzielenie zamówienia tylko jednej oferty na poszczególną część zamówienia. Oznacza to, że
Wykonawca nie może złożyć dwóch ofert na poszczególną część zamówienia. Za naruszenie tego wymogu
uznaje się także złożenie oferty na daną część zamówienia przez Wykonawcę działającego wspólnie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
©EIB SA

7

z innymi Wykonawcami w dwóch lub więcej konsorcjach składających ofertę na tę samą część
zamówienia.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.
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 2 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, stosownie do art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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 Prawo zamówień publicznych, 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,
zgodnie z treścią art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustanowić wspólnego
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 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 Wykonawców
w drodze imiennego pełnomocnictwa. W takiej sytuacji każdy z Wykonawców
działających wspólnie wystawia określonemu pracownikowi imienne pełnomocnictwo
do reprezentowania go w postępowaniu na proponowanym Wzorze Załącznika nr 3
do SIWZ.
10.1.7.5. Jednakże możliwe jest także umocowanie jednego z Wykonawców jako osoby
prawnej przez pozostałych Wykonawców, z tym że jeżeli umocowany Wykonawca
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udziela dalszego pełnomocnictwa swojemu pracownikowi lub innej osobie trzeciej,
pełnomocnictwa udzielone temu Wykonawcy muszą wyraźnie uprawniać do
udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnictwo udzielone temu
pracownikowi musi wyraźnie wskazywać, iż jest on umocowany do reprezentowania
wszystkich Wykonawców 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 Wykonawców działających wspólnie.
10.1.7.7. Wykonawca składa oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt. 6.1.3.,
6.2.1. oraz 6.3.1 lub może złożyć jedno
oświadczenie, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt. 6 (oświadczenie to musi wyczerpywać treść oświadczeń,
o których mowa w pkt 6.1.3., 6.2.1. oraz 6.3.1. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ.
10.1.7.8. Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie wymagane dokumenty i oświadczenia w celu
potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia pkt. 6.1.) musi załączyć osobno każdy z Wykonawców
działających wspólnie. Natomiast oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2., może
dotyczyć wszystkich Wykonawców działających wspólnie.
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.
10.2.3. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
10.2.4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie nieskuteczne.
10.3. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne
warunki umowy, wzory umowy.
Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ – wzór umowy.
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.
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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. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
10.4.10. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie.
10.4.11. Na kopercie należy umieścić następującą treść:
„OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO”
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.11.2012 godz. 12:00.
10.4.12. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
10.5. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty
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 2 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 4 do SIWZ.
10.6.4. Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi załącznik
nr 5 do SIWZ.
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. Oferta nie może zawierać postanowień odbiegających od SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
©EIB SA

10

10.6.9.

Potwierdzenie wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie
bankowej/ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej, wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

10.7. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert
10.7.1.
Termin składania ofert:
29 .11.2012 r., do godz. 11:00,
10.7.2.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - PUNKT INFORMACYJNY.
10.7.3.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2012 r. o godzinie 12:00 w siedzibie
Zamawiającego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, w pokoju nr 109.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
11.1. Obowiązek wniesienia wadium
11.1.1.
Składając ofertę Wykonawca obowiązany będzie wnieść wadium w wysokości:
11.1.1.1. Część I: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);
11.1.1.2. Część II: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
11.1.2.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
11.2. Forma wniesienia wadium
11.2.1.
Wadium może być wniesione w następujących formach:

w pieniądzu,

w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

w gwarancjach bankowych,

w gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 – tekst jednolity z późn. zm. )
11.2.2.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego:
BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr : 05203000451110000000261430
Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację : „Wadium – przetarg
nieograniczony na ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej oraz
ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.
11.2.3.
Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w
formie pieniężnej (np. polecenia przelewu) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę składającego ofertę.
11.2.4. Oryginał dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna,
należy dołączyć do oferty oraz załączyć kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę celem załączenia do dokumentacji
postępowania.
11.2.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.2.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność co najmniej do
końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
11.2.7. Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46
ust. 5 oraz art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze
żądanie. Wzór gwarancji stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
11.3. Zwrot wadium
11.3.1.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11.3.5.
11.3.2.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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11.3.3.
11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

11.3.7.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
11.3.7.1.
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
11.3.7.2.
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
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
W niniejszym postępowaniu nie żąda się zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
14. WALUTA, W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).
15. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
15.1. Część I - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części I Zamawiający będzie kierować się
następującymi kryteriami oceny ofert:
Pc Cena (składka ubezpieczeniowa)

80%

Pw Zakres ochrony

20%
RAZEM

100%

Punktacja ofert – sposób wyliczenia sumarycznej liczby przyznanych punktów
W Kryterium cena „Pc”, oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej
w formularzu i obliczane wg poniższego wzoru:
Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) x 80%
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Pc – liczba punktów w kryterium I przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn- najniższa cena zaoferowana w przetargu
Co- cena rozpatrywanej oferty
W Kryterium zakres ochrony „Pw” przyznane zostaną pomocnicze (w przedziale od 0 do 100)
punkty wynikające z akceptacji dodatkowych warunków ubezpieczenia w złożonej ofercie.
(Pw) Punkty za warunki ubezpieczenia zostaną przyznane wg poniższego wzoru:
Pw = (ilość przyznanych punktów pomocniczych) x 20%
Punkty wynikające z oceny warunków ubezpieczenia w poszczególnych ubezpieczeniach otrzymuje
się za:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ilość punktów:
Ilość punktów
KLAUZULA EIB 01 A /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/
8
KLAUZULA EIB 08 B / KLAUZLA MiniCARGO/
5
KLAUZULA EIB 16 A /KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH /
8
KLAUZULA EIB 71 /KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/
9
KLAUZULA EIB 74 /KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA
MIENIA/
9
Podwyższenie limitu dla szkód powstałych na skutek katastrofy
budowlanej do poziomu 4.000.000 zł
8
Zniesienie limitu w KLAUZULI PRZEPIĘCIOWEJ
6
Zniesienie franszyzy w KLAUZULI SZKÓD MECHANICZNYCH
6
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ilość punktów:
KLAUZULA EIB 01A / KLAUZULA REPREZENTANTÓW/
KLAUZULA EIB 31 D /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA
KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA/ - dotyczy wyłącznie ryzyk w
stosunku do których obowiązują limity odpowiedzialności
KLAUZULA EIB 71 /KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/
Podniesienie limitu odpowiedzialności dla czystych strat finansowych do
kwoty 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Włączenie do zakresu ubezpieczenia OC szkód w pojazdach
mechanicznych stanowiących własność pracowników lub osób bliskich
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego
ZNIESIENIE FRANSZYZY dla czystych start finansowych

Ilość punktów
8
10
5
5
7
6

Maksymalna łączna ilość punktów wynikających z oceny warunków ubezpieczenia wynosi za
Część I: 100.
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYZNANA WYKONAWCY
PL= Pc + Pw
PL – łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie
Łączna ilość punktów: 100
Za najkorzystniejszą w odniesieniu do Części I Zamawiający uzna ofertę, która otrzyma
najwyższą liczbę punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów w kryterium
„cena” i kryterium „zakres ochrony”.
15.2. Cześć II – ubezpieczenia komunikacyjne
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Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części II Zamawiający będzie kierować się
następującymi kryteriami oceny ofert:
Pc Cena (składka ubezpieczeniowa)

85%

Pw Zakres ochrony

15%
RAZEM

100%

Punktacja ofert – sposób wyliczenia sumarycznej liczby przyznanych punktów
W Kryterium cena „Pc”, oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej
w formularzu i obliczane wg poniższego wzoru:
Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) x 85%
Pc – liczba punktów w kryterium I przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn- najniższa cena zaoferowana w przetargu
Co- cena rozpatrywanej oferty
W Kryterium zakres ochrony „Pw” przyznane zostaną pomocnicze (w przedziale od 0 do 100)
punkty wynikające z akceptacji dodatkowych warunków ubezpieczenia w złożonej ofercie.
(Pw) Punkty za warunki ubezpieczenia zostaną przyznane wg poniższego wzoru:
Pw = (ilość przyznanych punktów pomocniczych) x 20%

Punkty wynikające z oceny warunków ubezpieczenia w poszczególnych ubezpieczeniach otrzymuje
się za:
Ubezpieczenia komunikacyjne (AC, ASS I NNW) ilość punktów:
Ilość
punktów
ubezpieczenie AC
KLAUZULA EIB 01A / KLAUZULA REPREZENTANTÓW/
12
KLAUZULA EIB 77 /KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/
12
W ubezpieczeniu auto-casco Wykonawca uzna podane sumy
ubezpieczenia za niezmienne w okresie ubezpieczenia (tzn. wartość
rynkowa pojazdu dla celów ubezpieczeniowych jest stała w trakcie
trwania okresu rozliczeniowego i równa przyjętej do ubezpieczenia) a
także uzna sumę ubezpieczenia podaną przez Ubezpieczającego za
odpowiadającą wartości rynkowej ubezpieczonego pojazdu i nie będzie
ponosił z tego tytułu konsekwencji w postaci niedoubezpieczenia.
25
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody spowodowane nagłym
działaniem sił mechanicznych, czynników termicznych lub chemicznych
pochodzących z wewnątrz pojazdu.
12
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe podczas
kierowania pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego
o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody.
10
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek
kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo zabrania pojazdu
w celu krótkotrwałego użycia w przypadku pozostawienia dokumentów
w zabezpieczonym pojeździe.
12
Ubezpieczenie NNW
Rozszerzenie ubezpieczenia obejmuje trwałe następstwa zawału serca
oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy w czasie ruchu
pojazdu.
10
Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego
wskutek nieszczęśliwego wypadku stanowi kwota odpowiadająca 100%
sumy ubezpieczenia.
7
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Maksymalna łączna ilość punktów wynikających z oceny warunków ubezpieczenia wynosi za
Część II: 100.
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYZNANA WYKONAWCY
PL= Pc + Pw

PL – łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie
Łączna ilość punktów: 100
Za najkorzystniejszą w odniesieniu do Części II Zamawiający uzna ofertę, która otrzyma
najwyższą liczbę punktów uzyskanych w wyniku zsumowania punktów w kryterium
„cena” i kryterium „zakres ochrony”.
16. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym
w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym
postępowaniu i określonych w SIWZ.
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. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach
określonych w pkt. 10.3., Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 w zw. z art. 94 ust.
2 ustawy.
17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
17.1. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
17.2. Przed zawarciem umowy Zamawiający może wezwać Wykonawcę do dopełnienia następujących
formalności:
17.2.1.
ustalenia trybu przekazania przez Strony przyszłej umowy niezbędnej dokumentacji,
17.2.2.
ustalenia szczegółowych danych, jakie mają być zawarte w umowie.
18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
18.1. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące środki
prawne:

Odwołanie,

Skarga do sądu.
18.2. W sprawie środków ochrony prawnej, dostępnych Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej, art. 179 i nast.
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
19. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
19.1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują w formie pisemnej, za pomocą faxu lub pocztą elektroniczną. Powyższe nie dotyczy
oferty (w tym dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6).
19.2. Postępowanie i realizacja umowy odbywać się będzie w języku polskim.
19.3. Wykonawca może zwracać się za pomocą poczty elektronicznej do Zamawiającego o wyjaśnienie
wszelkich wątpliwości dotyczących zapisów w SIWZ, a także sposobu przygotowania i złożenia
oferty. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z
prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
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upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
SIWZ.
19.4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Paulina Jurkiewicz
EIB S.A. ul. Jęczmienna 21,
87-100 Toruń
Tel.: (56) 669 34 32
Fax: (56) 669 34 09
E-mail:paulina.jurkiewicz@eib.com.pl
Agata Kmita
EIB S.A. ul. Jęczmienna 21,
87-100 Toruń
Tel.: (56) 669 34 41
Fax: (56) 669 34 09
E-mail:agata.kmita@eib.com.pl
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20. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w wysokości do 25% wartości
zamówienia podstawowego.
21. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22. AUKCJA ELEKTORNICZNA
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
23. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
24. ZMIANY TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
24.1. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w
postępowaniu oferty rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców
ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.
Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w
postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian istotnych.
24.2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do
treści złożonej w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej
wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia), w przypadku gdy wystąpi:
24.2.1. zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na
charakter działalności Zamawiającego stosunków umownych, która wpływa na
ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej umowy,
24.2.2. zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do
niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na
korzyść Zamawiającego.
24.3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
25. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
25.1. Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia.
25.2. Załącznik nr 2 do SIWZ: Formularz Oferty.
25.3. Załącznik nr 3 do SIWZ: Pełnomocnictwo.
25.4. Załącznik nr 4 do SIWZ: Oświadczenie Wykonawców o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w trybie art. 22 PZP.
25.5. Załącznik nr 5 do SIWZ: Oświadczenie Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy
z postępowania w trybie art. 24 PZP.
25.6. Załącznik nr 6 do SIWZ: Gwarancja wadialna.
25.7. Załącznik nr 7 do SIWZ: Szkodowość z polis zawartych w latach 2010-2012.
25.8. Załącznik nr 8 do SIWZ: Wykaz mienia z podziałem na jednostki.
25.9. Załącznik nr 9 do SIWZ: Informacje o budynkach oraz zabezpieczeniach
przeciwkradzieżowych
i przeciwpożarowych.
25.10. Załącznik nr 10 do SIWZ: Zestawienie pojazdów.
25.11. Załącznik nr 11 do SIWZ: Wzór umowy.
25.12. Załącznik nr 12 do SIWZ: Wzór wykazu osób.
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I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Piotrków Trybunalski
ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
2. Wykaz ubezpieczanych jednostek organizacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Lp.

Nazwa jednostki

Adres siedziby jednostki

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

Miejski Żłobek Dzienny
Przedszkole Samorządowe Nr 1
Przedszkole Samorządowe Nr 5
Przedszkole Samorządowe Nr 7
Przedszkole Samorządowe Nr 8
Przedszkole Samorządowe Nr 11
Przedszkole Samorządowe Nr 12
Przedszkole Samorządowe Nr 14
Przedszkole Samorządowe Nr 15
Przedszkole Samorządowe Nr 16
Przedszkole Samorządowe Nr 19
Przedszkole Samorządowe Nr 20
Przedszkole Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole Samorządowe Nr 26
Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa Nr 8
Szkoła Podstawowa Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 11
Szkoła Podstawowa Nr 12
Szkoła Podstawowa Nr 13
Szkoła Podstawowa Nr 16
Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 1
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 4
Gimnazjum Nr 5
I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
Centrum Kształcenia Praktycznego
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Pogotowie Opiekuńcze
Dom Dziecka
Środowiskowy Dom Samopomocy

Belzacka 97E
Sienkiewicza 7
Kazimierza Wielkiego 5
Poprzeczna 7a
Broniewskiego 3
Mickiewicza 98/102
Włókiennicza 7
Krak. Przedmieście 13
Belzacka 78a
Słowackiego 98
Belzacka 97
Paderewskiego 1a
Topolowa 14a
Wojska Polskiego 133a
Daniłowskiego 3

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

Jerozolimska 73
Sienkiewicza 8
Wojska Polskiego 37
Szmidta 3
Belzacka 104/106
Dmowskiego 11
Krak. Przedmieście 11
Wysoka 28/38
Żwirki 7
Broniewskiego 5
Próchnika 8/12
Kostromska 50
Kopernika 1
Żeromskiego 11
Armii Krajowej 17
Broniewskiego 5
Roosevelta 1
Dmowskiego 38
Broniewskiego 16
Sienkiewicza 10/12
Leonarda 12/14
Krakowskie Przedmieście 36
Targowa 3
Al. 3-go Maja 28/34
Dmowskiego 47
Wojska Polskiego 75
Wysoka 24/26
Dmowskiego 20
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44
45

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Kultury

46

Miejska Biblioteka Publiczna

47
48
49
50
51

53
54
55
56
57
58

Muzeum
Ośrodek Działań Artystycznych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna
„Bartek”
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji *
Pracownia Planowania Przestrzennego
Straż Miejska
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Instytut Badań nad Parlamentaryzmem

59

Urząd Miasta

52

Al. 3-go Maja 6b
Al. 3-go Maja 12
Jerozolimska 29
Belzacka 66, Sieradzka 8
Plac Zamkowy 4
Dąbrowskiego 5
Próchnika 34
Wojska Polskiego 127
Żwirki 5/7
Norwida 4
Kasztanowa 31
Farna 8
Słowackiego 19
Krakowskie Przedmieście 73
Kasztanowa 31
Farna 8
Pasaż Karola Rudowskiego 10
Szkolna 28

* z dniem 1 stycznia 2013 roku jednostka zmienia nazwę na Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
3. Okres ubezpieczenia:
Od 01.01.2013 do 31.12.2014
4. Opis działalności prowadzonej przez ubezpieczane jednostki organizacyjne:
działalność oświatowa i oświatowo-wychowawcza, kierowanie podstawowymi rodzajami
działalności publicznej (w tym utrzymywanie parków, cmentarzy, placów zabaw itp.)
zarządzanie drogami na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (utrzymanie, remonty,
konserwacja dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego,
innych urządzeń bezpieczeństwa drogowego, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
w różnych celach na podstawie ustawy o drogach publicznych, prowadzenie targowisk
miejskich), opieka socjalna, opieka społeczna, działalność wystawiennicza, bibliotekarska,
gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych, działalność obiektów sportowych (np. kryte
pływalnie, korty tenisowe, hala sportowa, stadion itp.), działalność rekreacyjna (fitness club,
solarium), organizacja rozgrywek sportowych, szkolenie sportowe, organizacja imprez
sportowych, wychowanie pozaszkolne dzieci i młodzieży, prowadzenie kół zainteresowań,
prowadzenie działalności kulturalnej, promocja kultury lokalnej oraz inne rodzaje
działalności wynikające z realizacji zadań statutowych, zadań własnych i zleconych
miasta oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych.
5. Szkodowość
Zestawienie szkodowości zostało określone w załączniku nr 7.
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA
A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ
1. Okres ubezpieczenia
Okres ubezpieczenia wynosi 24 miesiące i trwa od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
i dzieli się na dwa okresy rozliczeniowe:
1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Na każdy okres rozliczeniowy będą wystawione oddzielne polisy z aktualnymi sumami
ubezpieczenia.
3. Płatność składki
Część I - Ubezpieczenie mienia i OC
Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci 4 równych rat, płatnych na koniec
każdego kwartału (w każdym okresie rozliczeniowym).
Cześć II – ubezpieczenia komunikacyjne
Składka zostanie opłacona w dwóch ratach (w każdym okresie rozliczeniowym), przy czym
termin płatności pierwszej raty nie może przypadać wcześniej niż 30 dni od wystawienia polis
dla poszczególnych pojazdów.
4. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem
3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu
rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Wykonawca może tego dokonać wyłącznie z ważnych
powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę uznaje
się wyłącznie poniżej określone sytuacje:
jeżeli Zamawiający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie
z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania
musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Zamawiający/
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie
popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
jeżeli wskaźnik szkodowości (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw do
składki zapłaconej z ubezpieczeń zawartych w ramach umowy) przekroczy 75% w skali
danego okresu rozliczeniowego,
jeżeli w znaczny sposób pogorszą się warunki reasekuracyjne Wykonawcy uniemożliwiające
mu kontynuowanie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
5. Warunki ubezpieczenia powinny być dostosowane do specyfiki działalności Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego oraz jednostek organizacyjnych i opierać się na założeniach określonych
w niniejszej specyfikacji.
6. W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
zawarcie umów ubezpieczenia nie będzie się wiązało z uzyskaniem przez Zamawiającego
członkowstwa w TUW, a w szczególności - ze zobowiązaniem Zamawiającego do udziału
w pokrywaniu straty towarzystwa na rzecz Zamawiającego z tytułu ubezpieczeń;
7. Wypłata odszkodowań następuje z podatkiem VAT, chyba że ubezpieczona jednostka jest
uprawniona do jego odliczenia;
8. W ubezpieczeniach nie będą miały zastosowania jakiekolwiek franszyzy, udziały własne lub
inne potrącenia z odszkodowania.
9. Wszelkie limity odpowiedzialności oraz sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu mienia i OC
określone w niniejszej SIWZ będą miały zastosowanie do każdego okresu rozliczeniowego
w pełnej wysokości oraz są przewidziane na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
rozliczeniowym. Wszelkie limity określone w klauzulach dodatkowych jako limity w okresie
ubezpieczenia rozumie się jako limity dla okresu rozliczeniowego.
10. W każdym przypadku gdy w klauzulach rozszerzających zakres ubezpieczenia i w innych
rozszerzeniach mowa jest o Zamawiającym lub Ubezpieczającym rozumie się przez to również
wszystkie ubezpieczone wspólnie jednostki organizacyjne Miasta Piotrków Trybunalski, chyba
że któraś z jednostek została wyłącznie wymieniona lub wyraźnie wyłączona z takiego
rozszerzenia.
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11. W celu realizacji zamówienia Wykonawca powinien zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję
w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację.
12. W przypadku gdy owu przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty odszkodowania
lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu niedopełnienia przez
Ubezpieczającego wymienionych w owu obowiązków, nie będą miały one zastosowania jeśli ich
niedopełnienie nie było obarczone winą umyślną lub nie miało wpływu na wystąpienie lub
rozmiar szkody. Powyższe stosuje się również do nieprzekazania lub przekazania z
opóźnieniem Ubezpieczycielowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia.
13. Warunki ubezpieczenia:
1) W przypadku gdy owu przewidują korzystniejsze dla Zamawiającego/ Ubezpieczonych
zapisy lub postanowienia niż SIWZ, w takiej sytuacji za zgodą Zamawiającego/
Ubezpieczającego pierwszeństwo będą miały zapisy owu.
2) W sprawach nieuregulowanych w umowie generalnej zastosowanie będą miały przepisy
kodeksu cywilnego.
3) Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do zmiany przyjętych wartości sum ubezpieczenia
przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych lub w trakcie trwania każdego okresu
rozliczeniowego (wynikającej z rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia) oraz przed
każdym okresem rozliczeniowym (wynikającej z aktualizacji danych majątkowych
w poszczególnych grupach majątku oraz rodzajach ubezpieczeń).
14. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera
ubezpieczeniowego EIB SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21, kod pocztowy
87-100, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050455;
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CZĘŚĆ I
B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
1. Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie środki trwałe (z wyłączeniem wartości
niematerialnych i prawnych, środków ubezpieczanych indywidualnie przez niektóre jednostki,
innych środków trwałych wskazanych jako wyłączone z ubezpieczenia), środki obrotowe
(w tym książki), gotówka (również poza schowkami ogniotrwałymi), pozaewidencyjne mienie
niskocenne, mienie pracownicze, mienie osób trzecich, nakłady adaptacyjne/inwestycyjne,
zbiory Muzeum, Ośrodka Działań Artystycznych, księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz
szyby (w tym wiaty przystankowe).
W skład w/w grup mienia wchodzą m.in. niżej wymienione składniki:
budynki,
budowle (w szczególności: wieża ciśnień, mosty, tunele, wiadukty, kładki, chodniki,
parkingi, place, płoty, witaczki, ogrodzenia, balustrady, estakady, bariery energochłonne,
ekrany akustyczne, wyposażenie targowisk (stoły), bramy, garaże, pokrywy kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, toalety stałe i kontenerowe),
maszyny, urządzenia i wyposażenie,
sprzęt elektroniczny oraz nośniki danych,
parkometry,
place zabaw wraz z zainstalowanym wyposażeniem (infrastrukturą),
obiekty sportowe w tym: wodne oraz boiska przyszkolne wraz z zainstalowanym
wyposażeniem (infrastrukturą),
pojemniki na surowce wtórne, kosze, ławki, itp.,
księgozbiory, archiwa, akta,
mienie należące do Zamawiającego, użytkowane przez osoby trzecie na podstawie umowy
najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia lub podobnych tytułów prawnych,
instrumenty muzyczne i pomoce dydaktyczne,
sygnalizacja świetna wraz z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawa
oświetlenie ulicznego,
rurociągi, kable, przewody, światłowody, sieci teleinformatyczne, instalacje energetyczne
i sieci energetyczne,
obiekty małej architektury, w tym: pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne, elementy
infrastruktury,
nasadzenia wieloletnie i zieleń miejska do limitu 20.000,00 zł;
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
zwierząt, upraw roślinnych z wyjątkiem zieleni miejskiej i nasadzeń,
gruntów,
pojazdów ubezpieczonych w ramach ryzyka autocasco.
2. Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risks” - ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za
wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez:
zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie,
niezręczność, błąd w obsłudze,
umyślne spowodowanie szkody,
rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie,
kradzież z włamaniem i rabunek (zarówno kradzież dokonaną jak i usiłowaną);
pożar - również bez widocznego płomienia,
eksplozje wszystkich rodzajów, implozje,
bezpośrednie uderzenia pioruna,
upadek pojazdu powietrznego,
powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, opady deszczowe,
mróz, płyny innego rodzaju, wichurę, grad, lawinę, spadnięcie skał,
uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie (w tym pojazdu należącego do Zamawiającego),
huk ponaddźwiękowy,
katastrofa budowlana (limit odpowiedzialności 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia),
akty terroryzmu, sabotażu, strajki, zamieszki, lokauty (limit odpowiedzialności dla tych
ryzyk wynosi 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)
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zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych
umową ubezpieczenia,
nieszczelność dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach,
nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia do limitu 25 000,00 zł na jednostkę
(zastosowany limit odpowiedzialności nie ma zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów
OWU nie są limitowane),
koszty ewakuacji związanej z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub
mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie (limit odpowiedzialności
30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia),
zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej
w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia,
inne ryzyka dodatkowe wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

W odniesieniu do ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od
ubezpieczenia (w ramach sumy ubezpieczenia) obejmuje również koszty:
wykonania naprawy systemem ekspresowym,
wykonania napisów i znaków reklamowych,
ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu,
pokrycia oszkleń folią np. antywłamaniową,
transportu (dojazdem) związanym z naprawą szkody.

stłuczenia zakres

Uznaje się że wyłączenia OWU Wykonawcy dotyczące powyższych zakresów nie obowiązują.
3. Suma ubezpieczenia dla:
- środków trwałych (budynków) stanowi szacunkowa wartość odtworzeniowa w PLN, która
wynosi łącznie: 466.269.000,00 zł,
- środków trwałych (budynków) stanowi szacunkowa wartość księgowa brutto w PLN, która
wynosi łącznie: 4.027.000,00 zł,
- środków trwałych (budowle) stanowi ich wartość księgowa brutto, która łącznie wynosi:
61.275.699,41 zł,
- środków trwałych (pozostałych) stanowi ich wartość księgowa brutto, która łącznie wynosi:
19.525.655,07 zł,
- środków obrotowych (w tym książki) wg cen zakupu nowego mienia w systemie pierwszego
ryzyka dla wszystkich jednostek: 200.000,00 zł,
- niskocenne składniki majątku, o wartości początkowej brutto składnika majątku do 3.500 zł,
wg cen zakupu nowego mienia w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek:
1.300.000,00 zł,
- nakładów adaptacyjnych/inwestycyjnych wg wartości poniesionych nakładów w systemie
pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek: 50.000,00 zł,
- gotówki/ wartości pieniężne wg wartości nominalnej w systemie pierwszego ryzyka dla
wszystkich jednostek: 100.000,00 zł,
- mienia pracowniczego wg wartości rzeczywistej – limit na pierwsze ryzyko 50.000,00 zł,
z podlimitem na 1.000,00 zł na pracownika,
- mienia osób trzecich (w tym sprzęt elektroniczny) wg wartości odtworzeniowej w systemie
pierwszego ryzyka dla wszystkich jednostek: 100.000,00 zł,
- zbiorów Muzeum i Ośrodka Działań Artystycznych stanowi wartość ewidencyjną, która
wynosi: 2.002.625,00 zł,
- księgozbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi wartość ewidencyjną, która wynosi:
2.575.166,00 zł
- pozostałych wyżej niesklasyfikowanych w tym np. archiwów, zborów bibliotecznych,
rekwizytów, środków inscenizacji, dzieł sztuki, koszy, pojemników na surowce wtórne,
ławek, tablic informacyjnych, toalet wolnostojących stałych i kontenerowych, pokryw
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej itp., wg ceny zakupu nowego mienia lub
wyceny rzeczoznawcy lub kosztów odtworzenia w systemie pierwszego ryzyka dla wszystkich
jednostek: 20.000,00 zł.
Powyższe wartości podano łącznie dla wszystkich jednostek. Szczegółowy podział
zawiera Załącznik Nr 8 do SIWZ. Konstrukcja budynków wraz z informacją
o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych znajduje się
w załączniku nr 9.
UWAGA !!!
Załącznik nr 9 zostanie przedstawiony na pisemny wniosek Ubezpieczyciela, ze
względu na wrażliwy charakter informacji. Zamawiający dopuszcza możliwość
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przekazywania wniosku za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną,
zastrzeżeniem, że należy niezwłocznie przesłać wniosek pocztą.
4.

z

tym

Podlimity dla ryzyk kradzieży z włamaniem, rabunku i przedmiotów szklanych od
stłuczenia:

Lp.
1

Przedmiot ubezpieczenia
Środki trwałe
niskocenne składniki majątku, obrotowe,
książki, Zbiory Muzeum, Ośrodka Działań
Artystycznych, księgozbiory Miejskiej
Biblioteki Publicznej, nakłady adaptacyjne/
inwestycyjne,
Pozostałe niesklasyfikowane wyżej mienie
Gotówka/ wartości pieniężne (kradzież z
włamaniem)
Gotówka/ wartości pieniężne (rabunek)
Gotówka/ wartości pieniężne od rabunku w
transporcie

2
3
4
5
6
7

Kradzież gotówki z parkometru

8

Mienie pracownicze

9
10

Limit odpowiedzialności na pierwsze
ryzyko
(w zł)
200.000,00 zł
200.000,00 zł
100.000,00 zł
20.000,00 zł
20.000,00 zł
30.000,00 zł
20.000,00
podlimit na pojedynczy parkomat 3.000,00
50.000,00
podlimit na pracownika 1.000,00
50.000,00
15.000,00

Szyby (w tym wiaty przystankowe)
Kradzież zwykła

zł
zł
zł
zł
zł
zł

5. Franszyzy i udziały własne:
Zniesione
6. Postanowienia i informacje dodatkowe:
Jeżeli Zamawiający (w tym również jednostki organizacyjne) na skutek błędu lub
przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub swojemu pełnomocnikowi (brokerowi)
istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie
skutkiem winy umyślnej, to fakt nie przekazania nie może być powodem odmowy wypłaty
odszkodowania lub jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia tych danych.
Klauzula EIB 63 / KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/ i EIB 64B
/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ dotyczy również lokalizacji,
w których zostanie rozpoczęta działalność po zawarciu umowy ubezpieczenia.
W przypadku gdy treść OWU wyklucza ubezpieczenie ryzyka powodzi dla mienia
znajdującego się na terenie gdzie historycznie występowała powódź to zapisy takie nie
maja zastosowania.
Przez mienie osób trzecich rozumie się w szczególności: mienie osobiste pacjentów,
podopiecznych, bezdomnych, pensjonariuszy, uczniów szkół, przedszkoli, eksponaty
i dzieła sztuki powierzone, sprzęt elektroniczny. W przypadku mienia osób trzecich
stanowiącego eksponaty i dzieła sztuki, wypłata odszkodowania będzie obejmować również
wartość kolekcjonerską.
Ochroną objęte jest również mienie składowane bezpośrednio na podłodze
w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu oraz na najniższej kondygnacji.
Limit dla tego ryzyka wynosi 50.000,00 zł dla wszystkich jednostek w okresie
ubezpieczenia przy czym zalanie bezpośrednio z góry objęte jest ubezpieczeniem bez
stosowania limitu. W przypadku, gdy OWU stosowane do tego ubezpieczenia przez
Wykonawcę nie przewidują ograniczenia ochrony w powyższym zakresie, określony
powyżej limit nie ma zastosowania.
Seria zdarzeń szkodowych powstałych w czasie 72h na skutek jednego zdarzenia,
traktowana jest jako jedno zdarzenie odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną
w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych
i jakiekolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku
potrącane wyłącznie jednokrotnie. Powyższe nie dotyczy ryzyk kradzieży.
Ubezpieczyciel uzna za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami
zwykłymi powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności
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-

-

-

-

stosowania zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych
itp.;
Ubezpieczyciel
rezygnuje
z
wymogów
stosowania
zabezpieczeń
technicznych
i przystosowanych/specjalistycznych pojazdów do transportu wartości pieniężnych (do
wysokości 0,3 jednostki obliczeniowej);
Dla wszystkich składników mienia ubezpieczanego w systemie pierwszego ryzyka nie
będzie miała zastosowania proporcjonalna redukcja odszkodowania;
W przypadku księgozbiorów Miejskiej Biblioteki, zbiorów Muzeum i Ośrodka Działań
Artystycznych, aktów, archiwów, księgozbiorów innych jednostek objętych ubezpieczeniem
zakład ubezpieczeń zwróci również koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem
osuszaniem, odgrzybianiem, renowacją, itp. w ramach limitu na jedno i wszystkie
zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł;
Środki trwałe są ubezpieczone i objęte ochroną ubezpieczeniową według wartości
zadeklarowanej do ubezpieczenia i na zasadach (w tym dotyczących ustalenia wysokości
szkody i wypłaty odszkodowania) obowiązujących dla danego rodzaju wartości
zadeklarowanej do ubezpieczenia, bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji)
i zużycia technicznego.
Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup środków trwałych zostały podane według
stanu na dzień 30.06.2012 roku. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla mienia
według stanu na dzień 01.01.2013 roku. Aktualizacja danych nastąpi przy pierwszym
rozliczeniu klauzuli automatycznego pokrycia.

7. Klauzule dodatkowe:
Do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie następujące, wymienione
w punkcie III Załącznika nr 1 do SIWZ, klauzule dodatkowe:
KLAUZULA EIB 01 B /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/
KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA
KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH
KLAUZULA EIB 04 A /KLAUZULA DEWASTACJI/
KLAUZULA EIB 05 B /KLAUZULA POKRYCIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/
KLAUZULA EIB 07 /KLAUZULA DEFINICJI SZKODY/
KLAUZULA EIB 09 /KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH/
KLAUZULA EIB 11 B /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI/
KLAUZULA EIB 12 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/
KLAUZULA EIB 13 A /KLAUZULA PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/
KLAUZULA EIB 15 /KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU
Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/
KLAUZULA EIB 21 / MIEJSCA UBEZPIECZANIA/
KLAUZULA EIB 31 B /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY
UBEZPIECZENIA/ - dotyczy sum stałych
KLAUZULA EIB 31 D /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY
UBEZPIECZENIA/ - dotyczy limitów na I ryzyko
KLAUZULA EIB 32 /KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA/
KLAUZULA EIB 41 /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/
KLAUZULA EIB 42 /KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/
KLAUZULA EIB 43 /KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/
KLAUZULA EIB 44 /KLAUZULA PROLONGATY/
KLAUZULA EIB 45 /KLAUZULA RATALNA/
KLAUZULA EIB 53 /KLAUZULA POŁĄCZENIA/
KLAUZULA EIB 54 /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA PODMIOTÓW ZALEŻNYCH/
KLAUZULA EIB 55 /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZBYTEGO PRZEDSIĘBIORSTWA/
KLAUZULA EIB 56 /KLAUZULA DOMNIEMANIA ZGODY UBEZPIECZYCIELA/
KLAUZULA EIB 61A /KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/
KLAUZULA EIB 61B /KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/
KLAUZULA EIB 62 /KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/
KLAUZULA EIB 63 /KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/
KLAUZULA EIB 64 B /KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/
KLAUZULA EIB 72 /KLAUZULA BRAKU POTRĄCEŃ/
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KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA

EIB
EIB
EIB
EIB
EIB

73
73
75
77
82

A /KLAUZULA ZASADY PROPORCJI (KLAUZULA LEEWAY)/
B /KLAUZULA ZASADY PROPORCJI/
/KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/
/KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/
/KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/

SUGEROWANE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
Pouczenie:
Jeżeli przedstawione poniżej warunki sugerowane modyfikują warunki minimalne, to w przypadku
ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane
warunki sugerowane. Każdorazowo Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować się do
poniższych warunków sugerowanych (akceptacja, brak akceptacji).

KLAUZULA EIB 01 A /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/
KLAUZULA EIB 08 B / KLAUZLA MiniCARGO/
KLAUZULA EIB 16 A /KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH /
KLAUZULA EIB 71 /KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/
KLAUZULA EIB 74 /KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA
MIENIA/
Podwyższenie limitu dla szkód powstałych na skutek katastrofy
budowlanej do poziomu 4.000.000 zł
Zniesienie limitu w KLAUZULI PRZEPIĘCIOWEJ
Zniesienie franszyzy w KLAUZULI SZKÓD MECHANICZNYCH

Ilość punktów
8
5
8
9
9
8
6
6

C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
Ubezpieczający: Miasto Piotrków Trybunalski
Ubezpieczeni: jednostki organizacyjne Miasta Piotrków Trybunalski zgodnie
znajdującym się w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, pkt I.2.

z

wykazem

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i odpowiedzialność cywilna
kontraktowa z tytułu prowadzonej przez ubezpieczającego/ubezpieczonego działalności
(zgodnie z opisem działalności prowadzonej przez wszystkie jednostki ubezpieczającego) oraz
posiadanego mienia (dotyczy również mienia nabytego w trakcie okresu ubezpieczenia). Zakres
ubezpieczenia obejmuje również zdarzenia związane z działaniem lub zaniechaniem podmiotu,
którym Zamawiający zlecił wykonanie zadań publicznych.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia.
3. Wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie zaistniałe w okresie ubezpieczenia, będące przyczyną
szkody.
4. Szkoda na osobie – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, w tym także utracone
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia.
5. Szkoda na mieniu (rzeczowa) – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, w tym także
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata,
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
6. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczywiste (damnum emergens) oraz utracone
korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans)
oraz zadośćuczynienie. Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone
na terytorium Polski (zaś dla podróży służbowych pracowników Miasta, jego jednostek
organizacyjnych na terytorium Europy) m.in. szkody:
1)
wyrządzone konsumentom w wyniku przetwarzania i przygotowywania posiłków
w związku z prowadzeniem przez jednostki kuchni i stołówek - limit odpowiedzialności
200.000,00 zł,
2)
powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW)
i zaraźliwych - limit odpowiedzialności 200.000,00 zł,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)

25)

wynikłe wskutek organizacji imprez masowych (ubezpieczenie dobrowolne) - limit
odpowiedzialności 500.000,00 zł,
wyrządzone pracownikom, przez których rozumie się, zarówno osoby zatrudnione
w ramach umowy o pracę, jak i osoby zatrudnione na mocy powołania, wyboru lub
mianowania (OC pracodawcy) - limit odpowiedzialności 100.000,00 zł,
powstałe w środowisku naturalnym - limit odpowiedzialności 100.000,00 zł,
nie będące bezpośrednim następstwem szkody rzeczowej lub osobowej (czyste straty
finansowe) – limit odpowiedzialności 100.000,00 zł,
wzajemne wyrządzone między poszczególnymi jednostkami ubezpieczonymi na
podstawie jednej umowy oraz szkody wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo
z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym,
wynikłe z uchybień
natury organizacyjnej,
administracyjnej i porządkowej
w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz wynikłe z błędów w zarządzaniu
infrastrukturą komunalną;
w związku z prowadzoną działalnością oświatową, opiekuńczą i oświatowo –
wychowawczą;
których źródłem jest niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu
władzy publicznej, w tym nie wydanie lub wydanie wadliwego aktu prawnego, decyzji;
powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych
i centralnego ogrzewania,
wyrządzone w mieniu osób trzecich z którego ubezpieczony korzystał na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.,
powstałe w mieniu powierzonym, znajdującym się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy,
w tym również w związku z posiadaniem szatni - limit odpowiedzialności 200.000,00 zł,
powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z ich wadliwego wykonania,
spowodowane w podziemnych instalacjach lub urządzeniach,
wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego/ubezpieczonego
z prawem do regresu,
wyrządzone
przez
pojazdy
nie
podlegające
obowiązkowemu
ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej - limit odpowiedzialności 300.000,00 zł,
powstałe w związku z posiadaniem, zarządzaniem i administrowaniem i obowiązkiem
utrzymywania w należytym stanie nieruchomości komunalnych, zieleni miejskiej
i parków, cmentarzy, podwórek, placów zabaw,
powstałe w związku z zarządzaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym
stanie nieruchomości znajdujących się w zarządzie ubezpieczającego/ ubezpieczonego;
wynikłe z wykonywania nadzoru architektonicznego i budowlanego (dobrowolne
ubezpieczenie);
powstałe w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym
stanie krytych pływalni (basenów, kąpieliska) w tym również przyszkolnych,
powstałe w związku z organizacją szkolnych wycieczek oraz imprez sportowych;
wyrządzone przez nauczycieli, pozostały personel placówek oświatowych i oświatowowychowawczych, instruktorów, pielęgniarki, pielęgniarzy opiekunów oraz wolontariuszy,
praktykantów, osadzonych w Areszcie Śledczym pracujących na rzecz Zamawiającego,
itp.;
powstałe wskutek złego stanu technicznego poboczy i nawierzchni - ulic, dróg, placów,
chodników, itp. oraz uchybień we właściwym ich utrzymaniu, w szczególności powstałe
na drogach publicznych, wewnętrznych i innych (gruntowych itp.), placach, parkingach,
mostach, wiaduktach, chodnikach, parkach, i innych terenach zielonych, nabrzeżach
i innych budowlach inżynierskich spowodowane m.in nienormatywną skrajną poziomą
i pionową, śliską nawierzchnią w tym spowodowaną opadami atmosferycznymi (śnieg,
lód, szadź), liśćmi, rozlaniem lub pokryciem w jakikolwiek inny sposób substancją
powodującą nadmierną śliskość, brakiem, uszkodzeniem lub przesunięciem pokryw,
włazów itp. elementów infrastruktury, brakiem oznakowania lub nieprawidłowym
oznakowaniem pionowym i poziomym, w tym oznakowaniem robót, brakiem lub
nieprawidłowym działaniem sygnalizacji świetlnej, zaleganiem jakichkolwiek przedmiotów
w tym drzew, konarów oraz wynikające z upadku drzew, słupów, masztów i ich części.
inne szkody powstałe w wyniku działalności prowadzonej/realizowanych zadań przez
ubezpieczone jednostki organizacyjne.
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7. Suma gwarancyjna:
Suma gwarancyjna wynosi 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, w każdym
rocznym okresie rozliczeniowym.
8. Klauzule dodatkowe:
Do ubezpieczenia OC mają zastosowanie następujące, wymienione w punkcie III Załącznika
nr 1 do SIWZ, klauzule dodatkowe:
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA

EIB
EIB
EIB
EIB
EIB
EIB
EIB
EIB
EIB

41 /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/
43 /KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/
44 /KLAUZULA PROLONGATY/
45 /KLAUZULA RATALNA/
53 /KLAUZULA POŁĄCZENIA/
54 /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA PODMIOTÓW ZALEŻNYCH/
61B /KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/
77 /KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/
82 /KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/

9. Franszyzy, udziały własne:
Zastosowanie ma wyłącznie franszyza integralna dla czystych strat finansowych w wysokości
1.000,00 zł.
SUGEROWANE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Pouczenie:
Jeżeli przedstawione poniżej warunki sugerowane modyfikują warunki minimalne, to w przypadku
ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane
warunki sugerowane. Każdorazowo Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować się do
poniższych warunków sugerowanych (akceptacja, brak akceptacji).

KLAUZULA EIB 01A / KLAUZULA REPREZENTANTÓW/
KLAUZULA EIB 31 D /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA
KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA/ - dotyczy wyłącznie ryzyk w
stosunku do których obowiązują limity odpowiedzialności
KLAUZULA EIB 71 /KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/
Podniesienie limitu odpowiedzialności dla czystych strat finansowych do
kwoty 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Włączenie do zakresu ubezpieczenia OC szkód w pojazdach
mechanicznych stanowiących własność pracowników lub osób bliskich
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego
ZNIESIENIE FRANSZYZY dla czystych start finansowych

Ilość punktów
8
10
5
5
7
6
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CZĘŚĆ II
A UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
WARUNKI MINIMALNE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
Przedmiot ubezpieczenia oraz informacje dodatkowe o pojazdach – zestawienie pojazdów
stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ
1. UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ
POSIADACZY
POJAZDÓW
MECHANICZNYCH
1) Zakres ubezpieczenia - zgodny z warunkami określonymi w Ustawie z dn. 22 maja 2003
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dn. 16 lipca 2003) wraz z późniejszymi
zmianami.
2) Suma gwarancyjna: wysokość sumy gwarancyjnej w przypadku szkód w mieniu osób
trzecich i na osobie zgodnie z Ustawą z dn. 22 maja 2003 o ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym
Funduszu
Gwarancyjnym
i
Polskim
Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dn. 16 lipca 2003) wraz z późniejszymi
zmianami.
3) Na wniosek Zamawiającego dla wskazanych pojazdów, ubezpieczonych w zakresie
ubezpieczenia OC, wystawiona zostanie bezpłatnie Zielona Karta potwierdzająca posiadanie
ubezpieczenia OC w krajach Sygnatariuszach Jednolitego Porozumienia między Biurami
Narodowymi.
2. UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO
1) Zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia pełny z ryzykiem kradzieży dla wskazanych pojazdów zgodnie
z zestawieniem stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.
2) Zakres terytorialny – obszar RP, dla wybranych pojazdów pozostałe kraje Europy (w tym
na terytorium Białorusi. Mołdawii, Rosji i Ukrainy)
3) Dodatkowe warunki:
a) Ubezpieczeniem objęte są również szkody:
w wyposażeniu dodatkowym lub specjalistycznym pojazdu,
polegające na uszkodzeniu pojazdu, części lub wyposażenia w następstwie jego zabrania
w celu krótkotrwałego użycia.
b) Zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia (bez względu na wysokość wypłaconego
odszkodowania),
c) Zniesiony udział własny oraz amortyzacja części,
d) Ryzyko pęknięcia lub wybicia szyby, niezależnie od przyczyny.
e) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone między pojazdami floty należącej do
Ubezpieczającego.
f) Prędkość, z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody ani naruszenie
przepisów kodeksu drogowego nie skutkują zmniejszeniem lub odmową wypłaty
odszkodowania.
g) Wiek kierowcy nie będzie skutkował zmniejszeniem lub odmową wypłaty odszkodowania.
h) Ubezpieczyciel pokryje do 10% sumy ubezpieczenia koszty parkowania pojazdu po
szkodzie do 2 dni od dnia dokonania oględzin oraz koszty transportu pojazdu do
najbliższego
warsztatu
naprawczego
lub
siedziby
Ubezpieczającego
limit
odpowiedzialności na transport/holowanie nie może być niższy niż 2.000zł.
i) Zastosowanie mieć będzie serwisowy system likwidacji szkód, z możliwością zmiany na
system kosztorysowy na wniosek ubezpieczającego/ubezpieczonego. Zniesiona zostaje
jednocześnie amortyzacja części bez względu na wiek pojazdu.
j) Ubezpieczenie pojazdu na niższą wartość niż rynkowa wartość pojazdu, gdy pojazd został
kupiony z rabatem, nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie
odszkodowania
k) Odszkodowania płatne są wraz z podatkiem VAT bez konieczności przedstawienia
jakichkolwiek potwierdzeń braku możliwości odliczenia podatku VAT.
l) Ubezpieczyciel akceptuje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające do objęcia
ochroną w zakresie ubezpieczania AC/KR zainstalowane we wszystkich pojazdach
ubezpieczanych od 01.01.2013 oraz w pozostałych pojazdach, które do tej pory były objęte
ubezpieczeniem w tym zakresie.
4) Sumę ubezpieczenia dla zgłaszanych pojazdów będzie stanowić:
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a) dla fabrycznie nowych pojazdów - fakturowa cena nabycia brutto z VAT, bez
konieczności przedstawiania przez Ubezpieczającego potwierdzeń o braku możliwości
odliczenia podatku VAT. Tak ustalona suma ubezpieczenia będzie uważana za cenę
rynkową pojazdu przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.
b) dla pojazdów zakupionych jako używane lub już wcześniej używanych
przez Ubezpieczającego - wartość z faktury, a w kolejnych okresach wartość rynkowa
określana przez Ubezpieczyciela lub Brokera na podstawie katalogu Info – Expert
jednak nie może być to wartość mniejsza niż 80% wartości podanej do poprzedniego
ubezpieczenia, z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu, ustalana każdorazowo
przed rozpoczęciem kolejnych okresów rozliczeniowych. W ramach sumy ubezpieczenia
uwzględniane będzie wyposażenie dodatkowe fabryczne lub montowane przy zakupie
nowego pojazdu, którego wartość wliczona była w cenę pojazdu.
c) Do celów niniejszego postępowania i wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należy
przyjąć sumy ubezpieczenia podane w Załączniku nr 10 do opisu przedmiotu
zamówienia. Wartości te (sumy ubezpieczenia) mogą zostać zaktualizowane
bezpośrednio przed wystawieniem polis co skutkować będzie również odpowiednią
zmianą sumarycznego wynagrodzenia Wykonawcy.
5) Franszyzy lub udziału własne
Franszyzy i udział własny zniesiony.
3. UBEZPIECZENIE
NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW
KIEROWCY
I PASAŻERÓW W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW (NW)
1) Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie pokrywa następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów
pojazdów mechanicznych powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.
2) Zakres terytorialny – obszar RP dla wybranych pojazdów pozostałe kraje Europy (w tym
na terytorium Białorusi. Mołdawii, Rosji i Ukrainy).
3) Suma ubezpieczenia:
10.000,00 PLN na każde miejsce w pojeździe dla każdej szkody.
4) Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku stanowi kwota odpowiadająca 50% sumy ubezpieczenia.
4. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
1) Zakres ubezpieczenia:
a) wystąpienie zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia autocasco,
b) awaria w pojeździe uniemożliwiająca poruszanie się pojazdem m.in. spowodowane przez
takie zdarzenia jak: przebicie opony, awaria akumulatora, utrata lub uszkodzenie kluczy
lub innych sterowników, brak paliwa, zatankowanie pojazdu niewłaściwym paliwem.
2) Zakres świadczeń pełny obejmujący m.in.:
a) naprawa pojazdu na miejscu awarii,
b) organizacja i pokrycie kosztu holowania do najbliższego warsztatu, siedziby Zamawiającego
zgodnie z jego wyborem z uwzględnieniem punktu 2c.
c) holowanie pojazdu po awarii – z miejsca zdarzenia do najbliższego warsztatu – nie stosuje
się warunku minimalnej odległości miejsca zdarzenia od siedziby/miejsca zamieszkania
ubezpieczającego.
d) pojazd zastępczy - nie stosuje się warunku minimalnej odległości miejsca zdarzenia od
siedziby/miejsca zamieszkania ubezpieczającego.
e) Zakres terytorialny – obszar RP oraz pozostałe kraje Europy (w tym na terytorium
Białorusi. Mołdawii, Rosji i Ukrainy).
UWAGA !!!
5. Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty klauzulę regulującą sposób włączania
do ubezpieczenia nowo zakupionych pojazdów. Przy czym do nowo zakupionych
i zgłaszanych do ubezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy pojazdów, będą
miały zastosowanie stawki i składki przedstawione w ofercie Wykonawcy, chyba że
pojazd zgłoszony jest pojazdem specjalistycznym i Wykonawca w ofercie nie
przewidział stawki i składki dla takiego rodzaju pojazdu. Przy przyjmowaniu nowo
zakupionych pojazdów do ubezpieczenia Wykonawca odstąpi od dokonania oględzin
w zakresie ubezpieczenia AC, w szczególności dla pojazdów objętych do tej pory
nieprzerwanie ubezpieczeniem AC.
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6. POSTANOWIENIA (KLAUZULE) DODATKOWE.
Do ubezpieczenia AC, ASS, NNW oraz OC w zakresie zgodnym z Ustawą o ubezpieczeniach
obowiązkowych, mają zastosowanie następujące, wymienione w punkcie III Załącznika nr 1 do
SIWZ, klauzule dodatkowe:
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA
KLAUZULA

EIB
EIB
EIB
EIB
EIB
EIB
EIB
EIB

41 /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/
43 /KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/
44 /KLAUZULA PROLONGATY/
45 /KLAUZULA RATALNA/
53 /KLAUZULA POŁĄCZENIA/
54 /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA PODMIOTÓW ZALEŻNYCH/
61A /KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/
82 /KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH /

SUGEROWANE WARUNKI UBEZPIECZENIA DO UBEZPIECZENIA AC I NNW
Pouczenie:
Jeżeli przedstawione poniżej warunki sugerowane modyfikują warunki minimalne, to w przypadku
ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane
warunki sugerowane. Każdorazowo Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować się do
poniższych warunków sugerowanych (akceptacja, brak akceptacji).
Ilość
punktów
ubezpieczenie AC
KLAUZULA EIB 01A / KLAUZULA REPREZENTANTÓW/
KLAUZULA EIB 77 /KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/
W ubezpieczeniu auto-casco Wykonawca uzna podane sumy
ubezpieczenia za niezmienne w okresie ubezpieczenia (tzn. wartość
rynkowa pojazdu dla celów ubezpieczeniowych jest stała w trakcie
trwania okresu rozliczeniowego i równa przyjętej do ubezpieczenia) a
także uzna sumę ubezpieczenia podaną przez Ubezpieczającego za
odpowiadającą wartości rynkowej ubezpieczonego pojazdu i nie będzie
ponosił z tego tytułu konsekwencji w postaci niedoubezpieczenia.
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody spowodowane nagłym
działaniem sił mechanicznych, czynników termicznych lub chemicznych
pochodzących z wewnątrz pojazdu.
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe podczas
kierowania pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego
o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody.
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek
kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo zabrania pojazdu
w celu krótkotrwałego użycia w przypadku pozostawienia dokumentów
w zabezpieczonym pojeździe.
Ubezpieczenie NNW
Rozszerzenie ubezpieczenia obejmuje trwałe następstwa zawału serca
oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy w czasie ruchu
pojazdu.
Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego
wskutek nieszczęśliwego wypadku stanowi kwota odpowiadająca 100%
sumy ubezpieczenia.
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III.

KLAUZULE DODATKOWE

KLAUZULA EIB 01A
/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 wyłącznie przez Ubezpieczającego.
Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za
Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Miasto Piotrków Trybunalski, w imieniu którego działa
Prezydent Miasta.
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się
odpowiednio do Ubezpieczonego.
KLAUZULA EIB 01B
/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 wskutek rażącego niedbalstwa
wyłącznie przez Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Miasto Piotrków
Trybunalski, w imieniu którego działa Prezydent Miasta.
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się
odpowiednio do Ubezpieczonego.
KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym
również wskutek wyładowania atmosferycznego. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej
regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych
polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek
topikowych, bezpieczniki, wyłączniki).
Limit odpowiedzialności 300.000 zł w okresie rozliczeniowym.
Limit nie dotycz szkód, które zgodnie z OWU nie są limitowane.
KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz
sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych:
a) działaniem człowieka,
b) wadami produkcyjnymi,
c) przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:
a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych
do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub
konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas
wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np.
siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie
urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych
bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli,
ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne
funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
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d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat
naprawczy,
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia,
obtłuczenia,
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
i) w postaci utraty zysku
Limit odpowiedzialności: do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
Franszyza redukcyjna: 5% szkody nie mniej niż 500 PLN
Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU
nie są limitowane.
KLAUZULA EIB 04A
/KLAUZULA DEWASTACJI/
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 obejmuje dodatkowo ryzyko dewastacji, niezależnie od tego czy jest
związana bezpośrednio lub pośrednio z wystąpieniem innego ryzyka. Przez dewastację rozumie się
celowe zniszczenie bądź uszkodzenie ubezpieczonego mienia dokonane przez znanego lub
nieznanego sprawcę i nie objęte ochroną w ramach innego ryzyka. Ubezpieczeniem objęte są
budynki/budowle/lokale, w tym znajdujące się w nich mienie oraz mienie poza budynkami
(z wyłączeniem wartości pieniężnych).
Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np.
pomalowaniu, oskrobaniu (graffiti itp.).
Dodatkowy limit odpowiedzialności: Limit odpowiedzialności: 100.000 zł. na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie rozliczeniowym, z podlimitem: 20.000 zł. dla szkód powstałych wskutek
pomalowania (w tym graffiti).
KLAUZULA EIB 05 B
/KLAUZULA POKRYCIA 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:
Zakresem ubezpieczenia objęte będą szkody polegające na zniszczeniu elementów ogrodzenia
w miejscu ubezpieczenia oraz szkody polegające na zniszczeniu elementów wyposażenia lokalu,
w którym znajduje się ubezpieczone mienie, a także uszkodzenia urządzeń zabezpieczających oraz
elementów zabezpieczających, w tym m.in.: ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien,
framug, futryn oraz systemy alarmu i monitoringu, jeżeli powstały w związku ze zdarzeniami
objętymi umową ubezpieczenia.
Dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia - 10 000 zł w okresie
rozliczeniowym.
KLAUZULA EIB 07
/KLAUZULA DEFINICJI SZKODY/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
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 i niezależnym od woli Ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych
zapisów warunków ubezpieczenia/OWU/innych wzorców umownych, w tym 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.
KLAUZULA EIB 08 B
/KLAUZULA MiniCARGO/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
1. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony na wszelkie
mienie przewożone/transportowane na ryzyko Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wszelkimi
środkami transportu lądowego, od szkód powstałych podczas jego przewożenia/transportu
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2.

3.
4.
5.

dokonywanego przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub jego pracowników, przy użyciu
pojazdu należącego lub używanego przez niego na podstawie tytułu prawnego.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka szkód:
1) ryzyka objęte ochroną w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym na
podstawie klauzul dodatkowych,
2) wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport,
3) kradzieży mienia będącej następstwem wypadku pojazdu, za pomocą którego
dokonywany był transport,
4) kradzieży pojazdu wraz z przewożonym przez ten pojazd mieniem,
5) kradzieży mienia z pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport, o ile pojazd
ten znajdował się pod bezpośrednim dozorem fizycznym osoby lub osób biorących udział
w transporcie. Za bezpośredni dozór fizyczny uważa się zachowanie przynajmniej
kontaktu wzrokowego z tym pojazdem przez co najmniej jedna osobę dokonującą
transportu,
6) rabunku,
7) uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie załadunku i rozładunku.
Odszkodowanie za szkody będące następstwem zdarzeń, o których mowa w ust. 1
ograniczone jest do limitu w wysokości 100.000,00 zł na jeden transport, bez względu na
faktyczną wartość przewożonego mienia.
W granicach określonych w ust. 3 wysokość szkody oraz odszkodowania ustala się zgodnie
z zasadami przyjętymi dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
Niniejsza klauzula nie dotyczy transportu wartości pieniężnych.

KLAUZULA EIB 09
/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 rozliczeniowym.
KLAUZULA EIB 11 B
/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 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.
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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: 20 % wartości mienia
Terminy zgłaszania: 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ochrony
Zasady rozliczania:
o jeżeli zwiększenie/ zmniejszenie sumy ubezpieczenia nastąpiło w I półroczu objętym polisą
roczną – w wysokości 3/4 stawki rocznej liczonej od wartości zwiększenia/ zmniejszenia,
o jeżeli zwiększenie/ zmniejszenie sumy ubezpieczenia nastąpiło w II półroczu objętym polisą
roczną - w wysokości 1/4 stawki rocznej liczonej od wartości zwiększenia/ zmniejszenia.
Płatność składki: w kolejnej racie składki lub 30 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, nie
później niż 14 dni po wystawieniu aneksu przez Ubezpieczyciela.
Klauzula EIB 41 /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania.
KLAUZULA EIB 12
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym, znajdującym na
zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi
producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na
zewnątrz budynków. Ponadto zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w przedmiotach
zamocowanych na zewnątrz budynku wraz z ich konstrukcjami wspornikowymi.
2. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt. 1 rozszerza się
o ryzyko kradzieży, w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania.
3. Górną granicę odpowiedzialności na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia stanowi limit
w wysokości 200 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
KLAUZULA EIB 13 A
/KLAUZULA PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie środki trwałe, niskocenne środki trwałe oraz środki
obrotowe stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu
prawnego.
KLAUZULA EIB 15
/KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU
Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową objęte są 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.
KLAUZULA EIB 16 A
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH /
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 zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku, w związku lub
podczas prowadzenia prac inwestycyjnych i modernizacyjnych związanych m.in. z budową bądź
montażem oraz przebudową, remontem lub wznoszeniem, w nowym mieniu objętym zakresem i
przedmiotem tych prac (inwestycji), a nie istniejącym uprzednio w miejscu ubezpieczenia w chwili
rozpoczęcia tych prac.
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Przez drobne prace budowlano-montażowe rozumie się prace, w których wartość z uwzględnieniem
materiałów i robocizny nie przekracza ustalonej kwoty, która stanowi jednocześnie limit
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w odniesieniu do poszczególnych prac.
Odszkodowanie wypłacone jest wg kosztów przywrócenia stanu, w jakim znajdowało się mienie
bezpośrednio przed szkodą.
Wartość prac/limit odpowiedzialności 100 000 zł w okresie rozliczeniowym.
KLAUZULA EIB 19
/KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem,
osuszeniem, odgrzybieniem itp. dokumentacji produkcyjnej, finansowej bądź archiwalnej (w tym
także koszty odtworzenia nośników na których dokumentacja była zawarta), która została
zniszczona, uszkodzona bądź utracona na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia
Dodatkowy limit odpowiedzialności 100 000 zł w okresie rozliczeniowym.
KLAUZULA EIB 21
/KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/
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.
KLAUZULA EIB 31B
/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI 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:
Ubezpieczyciel przywróci automatycznie pierwotną sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie) po
wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki,
wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia.
KLAUZULA EIB 31 D
/KLAUZULA POKRYCIA KONSUMPCJI 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:
Ubezpieczyciel przywróci pierwotną sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie) po wypłacie
odszkodowań na wniosek Ubezpieczającego. Ochrona ubezpieczeniowa w tym zakresie udzielona
zostanie nieprzerwanie od dnia wypłaty odszkodowania. Jeżeli jednak Ubezpieczający złoży
wniosek po upływie 7 dni od wypłaty odszkodowania, ochrona ubezpieczeniowa udzielona zostanie
z dniem otrzymania przez Ubezpieczyciela wniosku Ubezpieczającego.
Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z pokrycia
konsumpcji sumy ubezpieczenia, wg stawki określonej w umowie ubezpieczenia, w terminie 14 dni
od otrzymania od Ubezpieczyciela stosownego rachunku.
KLAUZULA EIB 32
/KLAUZULA DODATKOWEJ 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
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na
sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla
których wystąpiło niedoubezpieczenia, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest
niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem
rozmiaru szkody.
Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia
obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi:
3 000 000 zł.
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KLAUZULA EIB 41
/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.
KLAUZULA EIB 42
/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 (gwarancyjnej)
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.
KLAUZULA EIB 43
/KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/
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 środków pieniężnych.
KLAUZULA EIB 44
/KLAUZULA PROLONGATY/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej
płatności nie może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani
skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności.
2. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy,
termin do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie, z
podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie przewidzianej w
przepisach prawa.
3. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest
możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności
składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku
bankowego Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że brak opłacenia kolejnej raty składki w
wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2 może skutkować wyłącznie ustaniem
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje na nowo najpóźniej z chwilą uznania jego rachunku
kwotą zaległej składki.
KLAUZULA EIB 45
/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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KLAUZULA EIB 53
/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.
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.
KLAUZULA EIB 54
/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.
KLAUZULA EIB 55
/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZBYTEGO PRZEDSIĘBIORSTWA/
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 zbycia przez Ubezpieczonego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
nabywca automatycznie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy
ubezpieczenia co nie wymaga uprzedniej 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 lub nabywca
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.
KLAUZULA EIB 56
/KLAUZULA DOMNIEMANIA ZGODY UBEZPIECZYCIELA/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że
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W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia lub jego składnika prawa i obowiązki z umowy
ubezpieczenia w odniesieniu do zbytego przedmiotu przechodzą na nabywcę, zgoda
Ubezpieczyciela nie jest wymagana.
Na nabywcę nie przechodzą prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia w razie odrębnego
postanowienie stron transakcji i zawiadomienia o tym Ubezpieczyciela. W takim wypadku stosunek
ubezpieczenia w odniesieniu do zbytego przedmiotu wygasa, a Ubezpieczającemu przysługuje
zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w systemie pro rata za dzień,
bez potrąceń kosztów manipulacyjnych.
W razie przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia lub jego składnika na nowego właściciela pod
innym tytułem niż zbycie, nowy właściciel wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki z umowy
ubezpieczenia w odniesieniu do danego przedmiotu.
Wraz ze zmianą własności na nowego właściciela przechodzą obowiązki, które ciążyły na
poprzednim właścicielu, chyba że strony za zgodą Ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Pomimo
tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki
przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę
KLAUZULA EIB 61A
/KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni (w przypadku szkód
kradzieżowych 3 dni ) od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić
Ubezpieczyciela o szkodzie.
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 zatrzymaniem procesu
produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa; Ubezpieczyciel nie może się powoływać na
to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 2 dni od daty zawiadomienia go
o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą
Ubezpieczyciela. Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami przypada
w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego
jaki następuje po tym dniu.
KLAUZULA EIB 61B
/KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
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”.
KLAUZULA EIB 62
/KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje przepisy wewnętrzne Ubezpieczonego w zakresie budowy i
eksploatacji urządzeń technicznych i uznaje je za wystarczające, w odniesieniu do warunków
umowy ubezpieczenia zobowiązujących Ubezpieczonego do przestrzegania takich przepisów. W
razie wykazania, iż Ubezpieczony stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, Ubezpieczyciel nie
będzie z tego tytułu podnosił zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia lub innych
przepisów, w tym instrukcji obsługi danego urządzenia) zmierzających do obniżenia należnego
odszkodowania bądź uchylenia się od odpowiedzialności.
KLAUZULA EIB 63
/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.
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KLAUZULA EIB 64 B
/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. Jednakże w razie
szkody Ubezpieczyciel może zażądać zastosowania dodatkowych zabezpieczeń w lokalu, w którym
nastąpiła szkoda, pod rygorem braku dalszego udzielania ochrony w stosunku do mienia
przechowywanego w tym lokalu. Żądanie zastosowania dodatkowych zabezpieczeń nie może
przenosić wymogów określonych w mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia OWU.
KLAUZULA EIB 71
/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.
KLAUZULA EIB 72
/KLAUZULA BRAKU POTRĄCEŃ/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Odszkodowania będą wypłacane bez jakichkolwiek potrąceń wynikających z faktycznego zużycia,
amortyzacji, umorzenia czy też wieku przedmiotu ubezpieczenia itp., tj. do wysokości określonej
w umowie sumy ubezpieczenia mienia.
KLAUZULA EIB 73 A
/KLAUZULA ZASADY PROPORCJI (KLAUZULA LEEWAY)/
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 ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie
pomniejszone w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia danego przedmiotu pozostaje do
jego wartości odtworzeniowej w dniu szkody, jeżeli w dniu szkody wartość odtworzeniowa
przekroczy 120% zgłoszonej sumy ubezpieczenia.
KLAUZULA EIB 73 B
/KLAUZULA ZASADY PROPORCJI/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Wyłącznie wtedy, gdy suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia według wartości
księgowej brutto w odniesieniu do środków trwałych jest niższa od wartości przedmiotu
ubezpieczenia wynikającej z faktycznych zapisów w księgach rachunkowych Ubezpieczającego na
dzień szkody (niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu
w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego
wartości na dzień szkody.
KLAUZULA EIB 74
/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).
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KLAUZULA EIB 75
/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
- dodatkowy
limit w wysokości 200 000 zł na zdarzenie niezależnie od sumy
ubezpieczenia,
4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na
specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem,
odbudową, naprawą, montażem
- dodatkowy
limit w wysokości 100 000 zł na zdarzenie niezależnie od sumy
ubezpieczenia,
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
- dodatkowy
limit w wysokości 100 000 zł na zdarzenie niezależnie od sumy
ubezpieczenia,
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
- dodatkowy
limit w wysokości 200 000 zł na zdarzenie niezależnie od sumy
ubezpieczenia,
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 200 000 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."
KLAUZULA EIB 77
/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 50 000 zł. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym
brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.
KLAUZULA EIB 82
/KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych
bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jest
powiązany bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej
samej grupy kapitałowej (np. holdingu) co Ubezpieczający, jak również do pracowników
Ubezpieczającego i powyższych podmiotów.
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Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty
FORMULARZ OFERTY
Oznaczenie Wykonawcy – pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Piotrków Trybunalski
ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-100 Piotrków Trybunalski

Działając w imieniu wymienionego/ych powyżej Wykonawcy/ów oferujemy realizację na rzecz
Zamawiającego zamówienia publicznego pn. „UBEZPIECZENIE MIENIA, OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO”
w odniesieniu do następujących części zamówienia:
Część I TAK

/

NIE*

Część II TAK

/

NIE*

proponując składkę ubezpieczeniową ustaloną zgodnie z wymogami opracowanej przez
Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) i określoną w części
szczegółowej Formularza Oferty.
W przypadku wybrania naszej oferty, umowy ubezpieczenia zostaną zawarte na warunkach
określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem
zaakceptowanych warunków sugerowanych. W pozostałych kwestiach proponujemy, aby miały
zastosowanie Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia załączone do oferty. Jeżeli załączone
Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych
w SIWZ lub są z nią sprzeczne, za wiążące uznajemy warunki określone w SIWZ. Jednocześnie
zobowiązujemy się uwzględnić w zawartych umowach postanowienia klauzul dodatkowych
wymaganych w SIWZ dla poszczególnych ubezpieczeń.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy
się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz, że uzyskaliśmy
wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 60 dni od momentu upływu terminu do składania
ofert.

……….……………………………………………………………………………………….
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty
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UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza
FORMULARZ OFERTY
CZĘŚĆ A - WYKONAWCA
Szczegółowe oznaczenie Wykonawcy/ów
Pełna nazwa Wykonawcy/ów z podaniem adresu

Lider konsorcjum (dotyczy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Kontakt tel./fax., e-mail

Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel./fax., e-mail, stanowisko służbowe

……….……………………………………………………………………………………….
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty
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CZĘŚĆ B – ZAKRES OFERTY
W ramach niniejszego postępowania składamy ofertę ubezpieczenia na:
Część I - ubezpieczenie mienia i OC:
a)
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
TAK / NIE *
- ubezpieczenia komunikacyjne:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ubezpieczenie autocasco
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku
z ruchem pojazdów
d) Ubezpieczenie assistance.
TAK / NIE *

Część II
a)
b)
c)

* niepotrzebne skreślić
CZĘŚĆ C – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Okres ubezpieczenia wynosi 24 miesiące i trwa od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
i dzieli się na dwa okresy rozliczeniowe:
1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

CZĘŚĆ D– TERMINY PŁATNOŚCI SKŁADKI:
Część I - Ubezpieczenie mienia i OC
Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci 4 równych rat, płatnych na koniec każdego
kwartału (w każdym okresie rozliczeniowym).
Cześć II – ubezpieczenia komunikacyjne
Składka zostanie opłacona w dwóch ratach (w każdym okresie rozliczeniowym), przy czym termin
płatności pierwszej raty nie może przypadać wcześniej niż 30 dni od wystawienia polis dla
poszczególnych pojazdów.
CZĘŚĆ E – CENA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:
Łączna cena realizacji zamówienia w całym okresie ubezpieczenia za:
Część I - ubezpieczenie mienia i OC:
a)
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
stanowi sumę kwot określonych:
a) w pkt. 3 Załącznika nr 1 do Formularza Oferty,
b) w pkt. 3 Załącznika nr 2 do Formularza Oferty,

i składka za pełen okres ubezpieczenia od 1 stycznie 2013r. do 31.12.2014 r. wynosi:

…………………………zł…………gr.

słownie:
………………………………………………………………………………………………złotych………………groszy

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty
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Część II - ubezpieczenia komunikacyjne:

stanowi kwotę określoną w pkt. 1d, 2d, 3d, 4c Załącznika nr 3 do Formularza Oferty,
i składka za pełen okres ubezpieczenia, tj. 24 miesiące wynosi:

…………………………zł…………gr.
słownie:
………………………………………………………………………………………………złotych………………groszy

CZĘŚĆ F – ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA OFERTY
Załącznikami do niniejszego Formularza są:
Załącznik nr 1 – Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;
Załącznik nr 2 – Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
Załącznik nr 3 - Informacje dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych,
Załącznik nr 4 – Informacje dotyczące zaakceptowanych warunków sugerowanych,
Załącznik nr 5 – Aktualny odpis z właściwego rejestru np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
Załącznik nr 6 – Kopia zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia, lub gdy na podstawie
odrębnych przepisów zezwolenie nie jest wymagane, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że
Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie
organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że Wykonawca prowadzi działalność
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia
wraz z przytoczeniem podstawy prawnej;
Załącznik nr 7 – Oryginał lub poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem kopia
dokumentów, z których wynika umocowanie do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy;
Załącznik nr 8 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby
potwierdzające, że żadnego z urzędujących członków organu zarządzającego prawomocnie nie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
Załącznik nr 9 - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, że wobec Wykonawcy sąd nie
orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
Załącznik nr 10 - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Załącznik nr 11 - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty
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Załącznik nr 12 – Kopia dokumentu wniesienia wadium lub gwarancja wadialna – wzór stanowi
załącznik nr 6 do SIWZ,
Załącznik nr 13 - Oświadczenie Wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
w trybie art. 22 PZP, - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,
Załącznik nr 14 - Oświadczenie Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania w trybie art. 24 PZP – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ:
Załącznik nr 15 – Klauzula regulująca sposób włączania do ubezpieczenia nowo zakupionych
pojazdów,
Załącznik nr 16 – Wykaz osób - wzór stanowi załącznik nr 12 do SIWZ
Załącznik nr 17 – Ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie
do poszczególnych ubezpieczeń,
Załącznik nr 18 i dalsze – ……………………………………………………………………………………………………………

……….…….…………………………………………………………………………………
(data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub
umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty
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ZAŁĄCZNIK NR 1
(do Formularza Oferty)
Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków
ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wartość mienia do ubezpieczenia. Stawka i składka za ubezpieczenie

Lp.

Suma ubezpieczenia
w zł

Przedmiot ubezpieczenia

Składka za 12
miesięczny okres
rozliczeniowy

466.269.000,00 zł

1

Budynki (wg wartości odtworzeniowej)

2

Budynki (wg wartości księgowej brutto)

3

Budowle (2 grupa KŚT)

61.275.699,41 zł

4

Pozostałe środki trwałe (grupy 3-8 KŚT)

19.525.655,07 zł

5

Środki obrotowe (w tym książki)

4.027.000,00 zł

200.000,00 zł
1.300.000,00 zł

6

Niskocenne składniki majątku

7

Nakłady adaptacyjne/ inwestycyjne

8

Gotówka/ wartości pieniężne

50.000,00 zł
100.000,00 zł
50.000,00 zł

9

Mienie pracownicze

10

12

Mienie osób trzecich
Zbiory Muzeum i Ośrodka Działań
Artystycznych
Księgozbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej

13

Pozostałe mienie wyżej niesklasyfikowane

11

Stawka za 12
miesięczny
okres
rozliczeniowy

100.000,00 zł
2.002.625,00 zł
2.575.166,00 zł
20.000,00 zł
Razem

Z uwzględnieniem limitów wskazanych w punkcie B Załącznika nr 1 do SIWZ

Składka za 12 miesięczny okres rozliczeniowy wynosi…………………………………………………………………
słownie:…………………………………………………………………………………………………….…złotych………………groszy

3. Składka za 24 miesięczny okres realizacji zamówienia wynosi:
…………………………zł…………gr.

słownie:…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy

.................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 2
(do Formularza Oferty)
Informacje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
1. Podstawa zawarcia ubezpieczenia:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków
ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Suma gwarancyjna, składka:
Suma gwarancyjna wynosi 1.000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z uwzględnieniem
limitów wskazanych w punkcie C6 Załącznika nr 1 do SIWZ.
Składka za 12 miesięczny okres rozliczeniowy wynosi…………………………………………………………………
słownie:…………………………………………………………………………………………………….…złotych………………groszy
3. Składka za 24 miesięczny okres realizacji zamówienia wynosi:

…………………………zł…………gr.

słownie:…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy

.................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3
(do Formularza Oferty)
Informacje dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW, ASS)
1. UBEZPIECZENIE
MECHANICZNEGO

ODPOWIEDZIALNOŚCI

CYWILNEJ

POSIADACZA

POJAZDU

a) Podstawa zawarcia ubezpieczenia:
Ustawie z dn. 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dn. 16 lipca 2003
wraz z późniejszymi zmianami).
b) Suma gwarancyjna:
Wysokość sumy gwarancyjnej w przypadku szkód w mieniu osób trzecich i na osobie zgodnie
z Ustawą z dn. 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dn. 16 lipca 2003)
wraz z późniejszymi zmianami.
c) Składka roczna na pojazd dla poszczególnej kategorii pojazdów, składka łączna za
12 miesięczny okres rozliczeniowy:

rodzaj pojazdu*

Składka na pojazd za
12 miesięczny okres
rozliczeniowy

Składka łączna za
12 miesięczny okres
rozliczeniowy

osobowy
ciężarowy
dostawczy
ciągnik rolniczy
przyczepa
specjalny

*Wykonawca może zastosować inny podział pojazdów według stosowanych przez siebie
ogólnych warunków ubezpieczenia. Wyszczególnienie składek dla danego rodzaju pojazdów
musi być zgodne ze składkami zastosowanymi do wyliczenia ceny zamówienia za ryzyko OC
oraz musi co najmniej obejmować wszystkie rodzaje pojazdów wymienione w załączniku nr 10
do SIWZ

d) Składka za 24 miesięczny okres realizacji zamówienia wynosi:

…………………………zł…………gr.

słownie:…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy
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2. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO
a) Podstawa zawarcia ubezpieczenia:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków
ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Suma ubezpieczenia:
Zgodnie z załączniku nr 10 do SIWZ

c) Składka roczna na pojazd dla poszczególnej kategorii pojazdów, składka łączna za
12 miesięczny okres rozliczeniowy:

rodzaj pojazdu*

Stawka na pojazd
za12 miesięczny okres
rozliczeniowy

Składka łączna za
12 miesięczny okres
rozliczeniowy

osobowy
ciężarowy
dostawczy
ciągnik rolniczy
przyczepa
specjalny

*Wykonawca może zastosować inny podział pojazdów według stosowanych przez siebie
ogólnych warunków ubezpieczenia. Wyszczególnienie stawek dla danego rodzaju pojazdów
musi być zgodne ze składkami zastosowanymi do wyliczenia ceny zamówienia za ryzyko AC
oraz musi co najmniej obejmować wszystkie rodzaje pojazdów wymienione w załączniku nr 10
do SIWZ

d) Składka za 24 miesięczny okres realizacji zamówienia wynosi:

…………………………zł…………gr.

słownie:…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty
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3. UBEZPIECZENIE NNW
a) Podstawa zawarcia ubezpieczenia:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków
ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Suma ubezpieczenia:
10 000,00 PLN na każde miejsce w pojeździe dla każdej szkody.
c) Składka roczna na pojazd dla poszczególnej kategorii pojazdów, składka łączna za
12 miesięczny okres rozliczeniowy:

rodzaj pojazdu*

Składka na pojazd za Składka łączna za
12 miesięczny okres
12 miesięczny
rozliczeniowy
okres
rozliczeniowy

osobowy
ciężarowy
dostawczy
ciągnik rolniczy
przyczepa
specjalny

*Wykonawca może zastosować inny podział pojazdów według stosowanych przez siebie
ogólnych warunków ubezpieczenia. Wyszczególnienie składek dla danego rodzaju pojazdów
musi być zgodne ze składkami zastosowanymi do wyliczenia ceny zamówienia za ryzyko NNW
oraz musi co najmniej obejmować wszystkie rodzaje pojazdów wymienione w załączniku nr 10
do SIWZ

d) Składka za 24 miesięczny okres realizacji zamówienia wynosi:

…………………………zł…………gr.

słownie:…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty
©EIB SA

4. UBEZPIECZENIE ASS
a) Podstawa zawarcia ubezpieczenia:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie w ubezpieczeniu (podać rodzaj warunków
ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Składka roczna na pojazd dla poszczególnej kategorii pojazdów, składka łączna za
12 miesięczny okres rozliczeniowy:

rodzaj pojazdu*

Składka na
pojazd za 12
miesięczny
okres
rozliczeniowy

Składka łączna za
12 miesięczny okres
rozliczeniowy

osobowy
*Wykonawca może zastosować inny podział pojazdów według stosowanych przez siebie
ogólnych warunków ubezpieczenia. Wyszczególnienie składek dla danego rodzaju pojazdów
musi być zgodne ze składkami zastosowanymi do wyliczenia ceny zamówienia za ryzyko ASS
oraz musi co najmniej obejmować wszystkie rodzaje pojazdów wymienione w załączniku nr 10
do SIWZ

c) Składka za 24 miesięczny okres realizacji zamówienia wynosi:

…………………………zł…………gr.

słownie:…………………………….………………………………………………………………..złotych……………….groszy

.................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty
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Załącznik nr 4
(do Formularza Oferty)
Informacje dotyczące zaakceptowanych warunków sugerowanych
(zaznaczenie w rubryce akceptacja lub brak akceptacji )
Część I
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ilość punktów:
Ilość
punktów
KLAUZULA EIB 01 A /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/
8
KLAUZULA EIB 08 B / KLAUZLA MiniCARGO/
5
KLAUZULA EIB 16 A /KLAUZULA UBEZPIECZENIA
DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH /
8
KLAUZULA EIB 71 /KLAUZULA USTALENIA
OKOLICZNOŚCI SZKODY/
9
KLAUZULA EIB 74 /KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD
ODTWORZENIA MIENIA/
9
Podwyższenie limitu dla szkód powstałych na skutek
katastrofy budowlanej do poziomu 4.000.000 zł
8
Zniesienie limitu w KLAUZULI PRZEPIĘCIOWEJ
6
Zniesienie franszyzy w KLAUZULI SZKÓD
MECHANICZNYCH
6

Akceptacja

Brak
akceptacji

W przypadku nie zaznaczenia żadnej z rubryk „Akceptacja” lub „Brak akceptacji” dla danej klauzuli,
Zamawiający uzna to za brak jej akceptacji

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ilość punktów:
Ilość
punktów
KLAUZULA EIB 01A / KLAUZULA REPREZENTANTÓW/
8
KLAUZULA EIB 31 D /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO
POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA/ dotyczy wyłącznie ryzyk w stosunku do których
obowiązują limity odpowiedzialności
10
KLAUZULA EIB 71 /KLAUZULA USTALENIA
OKOLICZNOŚCI SZKODY/
5
Podniesienie limitu odpowiedzialności dla czystych
strat finansowych do kwoty 200.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia
5
Włączenie do zakresu ubezpieczenia OC szkód w
pojazdach mechanicznych stanowiących własność
pracowników lub osób bliskich Ubezpieczającego /
Ubezpieczonego
7
ZNIESIENIE FRANSZYZY dla czystych start
finansowych
6

Akceptacja

Brak
akceptacji

W przypadku nie zaznaczenia żadnej z rubryk „Akceptacja” lub „Brak akceptacji” dla danej klauzuli,
Zamawiający uzna to za brak jej akceptacji

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty
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Część II
Ubezpieczenia komunikacyjne ilość punktów:
Ilość
punktów
ubezpieczenie AC
KLAUZULA EIB 01A / KLAUZULA REPREZENTANTÓW/
KLAUZULA EIB 77 /KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/
W ubezpieczeniu auto-casco Wykonawca uzna podane
sumy ubezpieczenia za niezmienne w okresie
ubezpieczenia (tzn. wartość rynkowa pojazdu dla celów
ubezpieczeniowych jest stała w trakcie trwania okresu
rozliczeniowego i równa przyjętej do ubezpieczenia) a
także uzna sumę ubezpieczenia podaną przez
Ubezpieczającego za odpowiadającą wartości rynkowej
ubezpieczonego pojazdu i nie będzie ponosił z tego tytułu
konsekwencji w postaci niedoubezpieczenia.
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody
spowodowane nagłym działaniem sił mechanicznych,
czynników termicznych lub chemicznych pochodzących z
wewnątrz pojazdu.
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe
podczas kierowania pojazdem nie posiadającym ważnego
badania technicznego o ile stan techniczny pojazdu nie
miał wpływu na powstanie szkody.
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe
wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia
albo zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w
przypadku pozostawienia dokumentów w zabezpieczonym
pojeździe.
Ubezpieczenie NNW
Rozszerzenie ubezpieczenia obejmuje trwałe następstwa
zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u
kierowcy w czasie ruchu pojazdu.
Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci
ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia.

Akceptacja

Brak
akceptacji

12
12

25

12

10

12

10
7

.................................................……………………………….
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty
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Załącznik nr 3. do SIWZ Pełnomocnictwo - wzór

Pełnomocnictwo

Niniejszym....................................................................................................................
(nazwa (firma), siedziba mocodawcy – Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa)
udziela
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(dokładne dane pełnomocnika, w tym: imię i nazwisko lub nazwa (firma) i siedziba pełnomocnika)

pełnomocnictwa do reprezentowania ………………………………….. (nazwa (firma) mocodawcy)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. ...........................................
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr ........................................
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do reprezentowania w postępowaniu/do reprezentowania
w postępowaniu i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego*, a w szczególności do:
składania i podpisywania wszelkich oświadczeń, dokumentów, potwierdzenia za zgodność
z oryginałem dokumentów i innych czynności w postępowaniu, złożenia (podpisania) oferty.
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia/nie uprawnia* do udzielenia dalszych pełnomocnictw.......**
Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do odwołania.

………………………………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób uprawnionych lub
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

* w ostatecznej treści dokumentu należy zdecydować się na jedną z opcji przez usunięcie z treści opcji przeciwnej
** jeżeli Wykonawca udzielający pełnomocnictwa chce ograniczyć uprawnienie pełnomocnika do udzielenia dalszych
pełnomocnictw np. tylko do jego z pracowników, powinien wskazać dla jakich osób może być udzielone dalsze
pełnomocnictwo
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Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy/ów w trybie art. 22 PZP

OŚWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2010 r. nr 113 poz. 759.)
My niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……

działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

OŚWIADCZAMY, ŻE:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. w szczególności:
a. jesteśmy uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych
przepisów,
b. prowadzimy działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151), co najmniej
w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia,
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a. co najmniej jednym likwidatorem majątkowym – w przypadku złożenia oferty na cześć
I zamówienia,
b. co najmniej jednym likwidatorem komunikacyjnym – w przypadku złożenia oferty na
część II zamówienia.*, **
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia**

………………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych
reprezentantów lub upełnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić
** 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.
Umowa może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem zawieszającym lub
rozwiązującym zawarcie umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.
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Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy/ów w trybie art. 24 PZP
OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

OŚWIADCZAMY, ŻE:
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Art. 24. ust. 1 - 3
„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które
wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia
wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub
w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.”
Art. 24a.
„Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1,
przekazuje jego odpis Prezesowi Urzędu wraz z danymi, o których mowa w art. 154b ust. 1. Prezes Urzędu
niezwłocznie po otrzymaniu odpisu orzeczenia dokonuje zmiany w wykazie, o którym mowa w art. 154 pkt
5a.”

………………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych
reprezentantów lub upełnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ Gwarancja wadialna

Wzór bankowej/ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej
............................, dnia ............... r.
Gwarancja wadialna Nr ...............
BENEFICJENT

Miasto Piotrków Trybunalski

WYKONAWCA
GWARANT
1. Niniejsza gwarancja wadialna została wystawiona na wniosek Wykonawcy w związku ze złożeniem przez niego oferty
w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie
mienia, od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”
nr
z dnia
na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (zwanej
dalej Ustawą).
2. Zgodnie z warunkami w/w postępowania Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wadium w kwocie
zł
(słownie:
) w formie przewidzianej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ.
3. Gwarant zobowiązuje się, bez stawiania innych warunków, poza przewidzianymi w niniejszym dokumencie, do
zapłacenia każdej kwoty do wysokości nie przekraczającej sumy gwarancyjnej w wysokości określonej
w ust. 2 niniejszej gwarancji.
4. Suma gwarancyjna zmniejsza się o każdą wypłatę z tytułu niniejszej gwarancji.
5. Roszczenie o wypłatę z niniejszej gwarancji powstaje w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy tj. gdy:
1) Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy
oraz w przypadku określonym w art 46 ust. 4a ustawy tj. jeżeli:
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń i dokumentów oraz pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie
leżących po jego stronie.
6. Gwarant wypłaci należną kwotę w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego wezwania
do zapłaty, podpisanego przez osoby właściwie umocowane w imieniu Beneficjenta, zawierającego oświadczenie
o zaistnieniu którejkolwiek z okoliczności warunkującej powstanie roszczenia Beneficjenta, o których mowa w ust. 5.
7. Niniejsza gwarancja ważna jest od dnia .................... r. do dnia ........................ r. i tylko wezwanie do zapłaty,
określone w ust. 5, otrzymane przez Gwaranta w tym terminie będzie powodowało obowiązek wypłaty z tytułu
gwarancji.
8. Po upływie terminu ważności gwarancji niniejsza gwarancja powinna być zwrócona do Gwaranta. Jednakże
niezależnie od tego, czy gwarancja została zwrócona, zobowiązania Gwaranta wygasają automatycznie i całkowicie
a roszczenia Beneficjenta stają się bezskuteczne z upływem tego terminu, chyba, że zostały zgłoszone przed
upływem terminu ważności gwarancji.
9. Niniejsza gwarancja wygasa również w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 Ustawy tj.:
1) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania (nie dotyczy to gwarancji
złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a
Ustawy);
2) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza;
3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.Niniejsza gwarancja wygasa również w przypadku, gdy kwoty wypłacone przez Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji
wyczerpią całą sumę gwarancyjną.
11.Niniejsza gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie.
12.Do rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogłyby wyniknąć w związku z niniejszą gwarancją, zastosowanie będzie
miało prawo polskie.
13.Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z niniejszej gwarancji będzie sąd powszechny,
właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.

/stempel Gwaranta i podpisy/
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Załącznik nr 11 – wzór umowy
(Część I – ubezpieczenia mienia i OC)
Wzór umowy
GENERALNA UMOWA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH
zawarta dnia ................. w Piotrkowie Trybunalskim

pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym:
Miastem Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż
NIP: 771-27-98-771, REGON: 590648468

Karola

Rudowskiego

10,

97-300

Piotrków

Trybunalski,

reprezentowanym przez:
....................................
....................................
zwanym dalej Zamawiającym
a
Ubezpieczycielem
...........................; ul. ...............................; NIP ...................; REGON .......................
reprezentowanym przez:
......................................................
.....................................................
zwanym dalej Wykonawcą

przy udziale Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21, zwanego dalej Brokerem,
działającym na zlecenie Zamawiającego.
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§1
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
2. W
rezultacie
dokonania
przez
Zamawiającego
wyboru
oferty,
zgodnie
z
wymogami
ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej powyżej 200.000,00 euro na ubezpieczenia mienia, od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia
komunikacyjne Wykonawca obejmuje ochroną następujące ryzyka:
a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, do którego zastosowanie mają Ogólne Warunki
Ubezpieczenia ...................................
b) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, do którego zastosowanie mają Ogólne Warunki
Ubezpieczenia ...................................
3. Szczegółowe warunki ubezpieczenia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej
integralną część niniejszej umowy.
§2
OKRES UBEZPIECZENIA/WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Okres ubezpieczenia wynosi 24 miesiące i trwa od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. i dzieli się na dwa okresy
rozliczeniowe:
a) 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
b) 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Na każdy okres rozliczeniowy będą wystawione oddzielne polisy z aktualnymi sumami ubezpieczenia.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ................ zł (słownie: ................. zł) na dzień zawarcia umowy generalnej
z zastrzeżeniem, że może ulec zmianie na skutek weryfikacji wartości sum ubezpieczenia przez Zamawiającego
przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych lub w trakcie trwania każdego okresu rozliczeniowego (wynikającej
z rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia) oraz przed każdym okresem rozliczeniowym (wynikającej
z aktualizacji danych majątkowych w poszczególnych grupach majątku oraz rodzajach ubezpieczeń). Zamawiający
nie będzie ponosił żadnych konsekwencji związanych z wyżej wymienionymi zdarzeniami.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający będzie regulował w formie składek płaconych zgodnie
z warunkami przewidzianymi w Specyfikacji Istotnych Warunków, w opisie przedmiotu zamówienia oraz ofercie.
§3
ZASADY UBEZPIECZENIA
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dokumentów poświadczających udzielenie ochrony ubezpieczeniowej na
każdy okres rozliczeniowy.
§4
NIEZMIENNOŚĆ UMOWY
1. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty rozumieją
takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na
krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie
inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian
istotnych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej
w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy
ubezpieczenia), w przypadku gdy wystąpi:
a) zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter działalności
Zamawiającego stosunków umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej umowy,
b) zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia
możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
4. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Wykonawca może tego
dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę
uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:
a) jeżeli Zamawiający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym
wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem
sądowym;
b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Zamawiający/ Ubezpieczony usiłował
popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone
prawomocnym orzeczeniem sądowym,
c) jeżeli wskaźnik szkodowości (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw do składki zapłaconej
z ubezpieczeń zawartych w ramach umowy) przekroczy 75% w skali danego okresu rozliczeniowego,
d) jeżeli w znaczny sposób pogorszą się warunki reasekuracyjne Wykonawcy uniemożliwiające mu kontynuowanie
udzielania ochrony ubezpieczeniowej.
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§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny według miejsca siedziby
Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………………………..

……………………………………………..
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Załącznik nr 11 – wzór umowy
(Część I – ubezpieczenia komunikacyjne)

Wzór umowy
GENERALNA UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
zawarta dnia ................. w Piotrkowie Trybunalskim

pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym:
Miastem Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż
NIP: 771-27-98-771, REGON: 590648468

Karola

Rudowskiego

10,

97-300

Piotrków

Trybunalski,

reprezentowanym przez:
....................................
....................................
zwanym dalej Zamawiającym
a
Ubezpieczycielem
...........................; ul. ...............................; NIP ...................; REGON .......................
reprezentowanym przez:
......................................................
.....................................................
zwanym dalej Wykonawcą

przy udziale Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21, zwanego dalej Brokerem,
działającym na zlecenie Zamawiającego.
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§1
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. W
rezultacie
dokonania
przez
Zamawiającego
wyboru
oferty,
zgodnie
z
wymogami
ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej powyżej 200.000,00 euro na ubezpieczenia mienia, od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia
komunikacyjne Wykonawca obejmuje ochroną następujące ryzyka:
a) Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego, do którego zastosowanie ma Ustawia z dn. 22
maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dn. 16 lipca 2003 wraz z późniejszymi zmianami).
b) Ubezpieczenie autocasco, do którego zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia
...................................
c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów w związku
z ruchem pojazdów mechanicznych, do którego zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia
...................................
d) Ubezpieczenie assistance, do którego zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia
...................................
2. Szczegółowe warunki ubezpieczenia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej
integralną część niniejszej umowy.
§2
OKRES UBEZPIECZENIA/WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Okres ubezpieczenia wynosi 24 miesiące i trwa od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. i dzieli się na dwa okresy
rozliczeniowe:
a) 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
b) 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
2. Na każdy okres rozliczeniowy będą wystawione oddzielne polisy z aktualnymi sumami ubezpieczenia.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ................ zł (słownie: ................. zł) na dzień zawarcia umowy generalnej
z zastrzeżeniem, że może ulec zmianie na skutek weryfikacji sum ubezpieczenia pojazdów bezpośrednio przed
wystawieniem polis do wartości aktualnych rynkowych oraz w związku ze sprzedażą lub złomowaniem pojazdów
w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji związanych
z wyżej wymienionymi zdarzeniami.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający będzie regulował w formie składek płaconych zgodnie
z warunkami przewidzianymi w Specyfikacji Istotnych Warunków, w opisie przedmiotu zamówienia oraz ofercie.
§3
ZASADY UBEZPIECZENIA
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia dokumentów poświadczających udzielenie ochrony ubezpieczeniowej na
każdy okres rozliczeniowy.
§4
NIEZMIENNOŚĆ UMOWY
1. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty rozumieją
takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na
krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie
inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru zmian
istotnych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej
w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy
ubezpieczenia), w przypadku gdy wystąpi:
a) zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter działalności
Zamawiającego stosunków umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej umowy,
b) zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy ubezpieczenia
możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Zamawiającego.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
4. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Wykonawca może tego
dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę
uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:
a)
jeżeli Zamawiający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy
czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sądowym;
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b)

c)
d)

jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Zamawiający/ Ubezpieczony usiłował
popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
jeżeli wskaźnik szkodowości (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw do składki zapłaconej
z ubezpieczeń zawartych w ramach umowy) przekroczy 75% w skali danego okresu rozliczeniowego,
jeżeli w znaczny sposób pogorszą się warunki reasekuracyjne Wykonawcy uniemożliwiające mu
kontynuowanie udzielania ochrony ubezpieczeniowej.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny według miejsca siedziby
Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………………………..

……………………………………………..
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Załącznik nr 12 – wzór wykazu osób

WYKAZ
osób, którymi dysponuję/ my lub będę/ będziemy dysponować i które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia

Lp. 1. Nazwisko i imię

Funkcja (rola)
w realizacji
zamówienia

Opis posiadanych
kwalifikacji zawodowych

........................ dnia .....................
................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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