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ROZDZIAŁ 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o.
adres: 66-100 Sulechów, ul. Poznańska nr 18,
tel. 68 385 24 07-09, faks: 68 385 23 70,
NIP: 973-07-12-918, REGON: 977922651
KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy
Konto bankowe: BZ WBK S.A. I O/Sulechów 22 1090 1580 0000 0000 5805 0470
Kapitał zakładowy: 34’561’000 zł
Biuletyn Informacji Publicznej: http://supekom.bip.sulechow.pl
adres e-mail: zarzad@supekom.pl
2.

Tryb udzielenia zamówienia:

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – dalej zwane „postępowaniem” prowadzone jest na
podstawie art. 39 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. Nr 1579
z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części ustawą PZP oraz na podstawie aktów
wykonawczych do ustawy.
2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2.3. Postępowanie toczy się przed powołaną do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego
postępowania komisją przetargową.
2.4. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone dla usług w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od
których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1880).
2.5. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem
brokera ubezpieczeniowego Eko-Broker Jarosław Zakrzewski z siedzibą w Sulechowie,
posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1864/12, który jest
brokerem obsługującym Zamawiającego.
2.6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych
 strona internetowa Zamawiającego – http://supekom.bip.sulechow.pl
 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
2.7. Postępowanie oznaczone jest nr: 350.WOiZ.31.11.2017.UK
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
3.

Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne
Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o. obejmujące:

pojazdów

Sulechowskiego

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone
w związku z ruchem tych pojazdów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiedzialności
cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w ruchu zagranicznym,
b) ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych – w ruchu i podczas postoju (AC) oraz
kradzież (KR),
c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW)
d) ubezpieczenie Assistance (ASS)
w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2019 roku w terminach podanych w załączniku nr 8.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:
Załącznik nr 5: Opis przedmiotu zamówienia zawierający wymagany zakres i warunki
ubezpieczenia
Załącznik nr 6: Klauzule fakultatywne ubezpieczenia
Załącznik nr 7: Wykaz pojazdów
Załącznik nr 8: Szkodowość
3.2. Zamawiający zastrzega, że podany w niniejszej specyfikacji wykaz pojazdów może ulec zmianom.
Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową poszczególne pojazdy od dnia

podanego w załączniku nr 7 wg stanu na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania, a także nowo
zakupionego, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość
i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów
ubezpieczeniowych złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.
3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doubezpieczenia pojazdów w przypadku zwiększenia zakresu
ubezpieczenia (np. dodatkowe ubezpieczenie pojazdu w zakresie AC, którym nie był objęty, itp.).
Wówczas w odniesieniu do aktualnie posiadanych przez Zamawiającego polis Wykonawca wystawi
dodatkowe umowy, w których sumy ubezpieczenia odpowiadać będą różnicy między sumami
ubezpieczenia z tych polis, a faktyczną wartością mienia posiadanego przez Zamawiającego.
3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ubezpieczenia pojazdu ubezpieczeniem
autocasco w każdym czasie trwania umowy. Zapisy punktu 3.11 załącznika nr 6 stosuje się
odpowiednio.
3.5. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do
zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu
podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony według systemu pro rata
temporis za każdy dzień.
3.6. Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod:
 66512100-3
– Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 66514110-0
– Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
 66516100-1
– Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności
cywilnej
3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
4.

Informacja na temat ofert wariantowych, częściowych oraz o przewidywanych zamówieniach
dodatkowych i uzupełniających przewidzianych art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy PZP.

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP w wysokości stanowiącej nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego
w przypadku nabycia pojazdów w okresie trwania umowy oraz w przypadku zwiększenia zakresu
ubezpieczenia dla posiadanych pojazdów (np. dodatkowe ubezpieczenie pojazdu w zakresie AC,
którym nie był objęty, itp.). Zamówienia takie zostaną udzielone na warunkach identycznych jak
zamówienie podstawowe.
5.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

5.1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 roku do 31.12.2019 roku.
UWAGA: w przypadku umów wieloletnich polisy wystawiane są na okresy roczne lub krótsze
dla wyrównania okresu ubezpieczenia w przypadku, gdy okres ubezpieczenia rozpocznie się w
trakcie trwania danego roku.
6.

Informacja o podwykonawcach:

6.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym tej części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, a także nazw (firm) podwykonawców, na
których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP,
w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 SIWZ. Zamawiający
informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, które mają być
realizowane przez podwykonawców Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana
przez Wykonawcę osobiście. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

nie

zwalnia

Wykonawcy

6.2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.
7.

Informacja o wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie:

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
 muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów.
Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną, fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów,
wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem;
 są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie;
 przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta Wykonawców
występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8.

Opis sposobu przygotowania ofert:

8.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta musi
obejmować całość zamówienia i spełniać wszystkie wymagania SIWZ. Oferta musi być złożona
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert. Oferta powinna być
zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze
wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy PZP.
8.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej,
niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe lub częściowe wykonanie przedmiotu
zamówienia spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego Wykonawcy. Wykonawca wchodzący
w skład grupy podmiotów składających ofertę wspólnie (w szczególności spółki cywilne,
konsorcjum itp.) nie może złożyć samodzielnie niezależnej oferty.
8.3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
 osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS/
rejestrze przedsiębiorców lub
 osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
8.4. Pełnomocnictwo, dla osób o których mowa w pkt 7.1. i 8.3.:
 musi zawierać zakres upełnomocnienia,
 w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa - odpis pełnomocnictwa musi być
uwierzytelniony przez notariusza,
 pełnomocnictwo lub jego odpis uwierzytelniony przez notariusza musi być dołączone do oferty,
o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
8.5. Oferta musi być złożona w oryginale pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, sporządzona
czytelnie w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie
załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być również podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
8.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez
osobę/osoby podpisujące ofertę.
8.7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu
czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji wzory załączników można dopasować
do indywidualnych potrzeb zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.
8.8. Wszystkie strony oferty oraz pozostałe dokumenty powinny być ponumerowane, podpisane
i trwale spięte w jedną całość.

8.9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty
składane w postepowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili
otwarcia.
8.10. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że
nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być umieszczone w osobnym
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane, oznaczone klauzulą:
„Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) i nie związane z ofertą w sposób
trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 PZP informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
Wykonawca, który zastrzegł informacje na podstawie powyższego zapisu musi wykazać,
że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, tzn. że są to nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności, poprzez złożenie uwiarygadniających powyższe
zastrzeżenie dokumentów lub innych dowodów.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany powyżej sposób.
8.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8.12. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
9.

Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu:

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
9.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
9.2.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
9.3. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 9.2.:
9.3.1. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawca musi wykazać się posiadaniem
aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej co najmniej przedmiot zamówienia lub
zaświadczenia właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność
ubezpieczeniową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obejmującą co najmniej przedmiot
zamówienia.
Spełnienie powyższego warunku podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą
1 - 0, tj. „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące
załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę w następujący sposób:
 posiada i złożył aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obejmujące co najmniej przedmiot
zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi
działalność ubezpieczeniową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obejmującą co najmniej
przedmiot zamówienia – „spełnia”
 nie posiada lub nie złożył aktualnego zezwolenia właściwego organu na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obejmujące co najmniej
przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że Wykonawca
prowadzi działalność ubezpieczeniową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obejmującą co
najmniej przedmiot zamówienia– „nie spełnia”.
9.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotów, na
zasobach których polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
9.5. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o którym mowa w punkcie 9.5. SIWZ.
9.7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 9.5. SIWZ.
9.8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których
mowa w punkcie 9.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9.9. Warunki, o których mowa powyżej oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu
zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.
10. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:
10.1. Z postępowania o zamówienie wyklucza się Wykonawców w przypadkach, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
10.2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
11.1. Do oferty Wykonawca dołącza:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ),
c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ),
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (spółka cywilna,
konsorcjum, porozumienie, itp.) oświadczenia, o których mowa w punkcie b) i c) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w punkcie b) i c)
d) pełnomocnictwo/a – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS/ rejestrze przedsiębiorców.
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji podawanych na
otwarciu ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku, poz. 184 z późniejszymi zmianami). Wraz ze
złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 9
SIWZ.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, po wezwaniu
Zamawiającego ma dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt. 9.3. i 9.4.
SIWZ.
Dokumenty dostarczone Zamawiającemu muszą spełniać następujące wymogi:
1) oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale,
2) dokumenty inne oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.3. 1) składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię innego dokumentu niż
pełnomocnictwo, kopia każdej strony tego dokumentu musi być potwierdzona „za zgodność
z oryginałem” przez osobę uprawnioną do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy. Poświadczenie
powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem” (lub inne o tożsamym
znaczeniu), pieczątkę imienną osoby podpisującej oraz jej podpis lub parafę, a w przypadku
braku imiennej pieczątki, czytelny podpis zawierający imię i nazwisko. Natomiast odpis
pełnomocnictwa musi być uwierzytelniony przez notariusza. W przypadku, gdy przedstawiona
przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej
prawdziwości, Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii.

3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć
tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.
Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod
uwagę.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
12. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:
12.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w złotych
polskich.
12.2. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia. Cenę oferty należy obliczyć za
pełen12-miesięczny okres ubezpieczenia i za pełen 24-miesięczny okres ubezpieczenia. Cena musi
zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając wg
następującej zasady: kwotę zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Cenę oferty należy
określić z należytą starannością, na podstawie opisanego w niniejszej SIWZ przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających
z zakresu usługi, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania oraz innych składników
wpływających na ostateczną cenę, w szczególności wszystkich ewentualnych zniżek
i zwyżek, wynikających z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia.
12.3. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane indywidualnie dla każdego pojazdu na okres roczny lub
krótszy w przypadku, gdy okres ubezpieczenia rozpocznie się w trakcie trwania danego roku.
Zapłata należności za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawianych
sukcesywnie dla każdego pojazdu polis ubezpieczeniowych w następujących terminach:
12.3.1. dla polis ubezpieczeniowych obejmujących okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku należne
składki dla każdego pojazdu zostaną zapłacone w terminie do dnia 31.01.2018 roku lub w
przypadku pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpocznie się w trakcie roku 2018 w terminie
30 dni od dnia wystawienia polis ubezpieczeniowych,
12.3.2. dla polis ubezpieczeniowych obejmujących okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku składki
dla każdego pojazdu zostaną zapłacone w terminie do dnia 31.01.2019 roku lub w przypadku
pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpocznie się w trakcie roku 2019 w terminie 30 dni od
dnia wystawienia polis ubezpieczeniowych.
13. Kryteria wyboru oferty:
13.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako
nieodrzucone, spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego niżej kryterium.
13.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium

Ranga kryterium [%]

1.

cena oferty

90 %

2.

fakultatywne klauzule ubezpieczenia

10 %

W trakcie oceny ofert, kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma
maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów
Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących
zasad:
- Cn wg kryterium cena oferty:
gdzie:
WC i
Comin
Cobad

WC i = (Comin / Cobad) x 90 pkt

– wartość punktowa, która jest obliczana w kryterium cena dla i-tej oferty
– najniższa zaoferowana łączna wartość zamówienia ze wszystkich złożonych ofert
– łączna wartość zamówienia oferty badanej

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w kryterium cena oferty może wynieść 90 pkt.
- Fk wg kryterium fakultatywne klauzule ubezpieczenia:

Fki = (Xa + Xb) x 10 pkt x 10%

gdzie:
Fki – wartość punktowa, która jest obliczana w kryterium fakultatywne klauzule ubezpieczenia dla
i-tej oferty
Xa – ilość uzyskanych punktów za zaakceptowaną klauzulę fakultatywną samolikwidacji szkód
autocasco
Xb – ilość uzyskanych punktów za zaakceptowaną klauzulę fakultatywną terminu dokonania
oględzin.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w kryterium fakultatywne klauzule ubezpieczenia może
wynieść 10 pkt
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonych wyżej kryteriów, otrzyma
maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona zgodnie z powyższymi
wzorami – punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą łączną ilość punktów stanowiącą sumę ilości
punktów przyznanych w kryterium „cena oferty” (Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium
„fakultatywne klauzule ubezpieczenia” (Fk). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie
z uzyskaną łączną ilością punktów.
13.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 ustawy PZP może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13.4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę;
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
13.5. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1,
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa w ust. 1.
13.6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
13.7. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
13.8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną , a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
13.9. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy PZP.
14. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
14.1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
14.2. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
15.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju
nr 23 (sekretariat) w godzinach urzędowania lub przesłać, w taki sposób aby dotarła ona na adres
Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku do godz. 1000. Oferty
przesłane pocztą będą kwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez
pocztę do Zamawiającego w powyżej wskazanym terminie.
15.2. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wypełnionymi załącznikami w kopercie zaadresowanej
na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Instrukcji dla Wykonawców. Koperta musi posiadać
oznaczenia:
Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego pn.:
„Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Sulechowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o.”
znak sprawy: 350.WOiZ.31.11.2017.UK
„Nie otwierać przed 8 grudnia 2017 roku do godziny 1015”
oraz nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej
opóźnienia lub wycofania jej przez Wykonawcę przed terminem otwarcia ofert.
Uwaga: Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się
z jej treścią. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych
w niniejszym punkcie.
15.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one Wykonawcom niezwłocznie
zwrócone bez otwierania.
15.4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 15.1. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone
zgodnie z postanowieniami pkt. 15.2., a koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniem
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15.5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu
8 grudnia 2017 roku o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
15.6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
15.7. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje
nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
15.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
http://supekom.bip.sulechow.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Dodatkowo Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://supekom.bip.sulechow.pl wzór
oświadczenia, o którym mowa w pkt. 11.2. SIWZ.
15.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany jej treści z zastrzeżeniem art. 87
ust. 1a i 2 w zw. z art. 89 ust. 1 punkt 7 ustawy PZP.
15.10. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający poprawi w ofercie:
 oczywiste omyłki pisarskie
 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych
w art. 10c-10e ustawy PZP, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:
16.1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy PZP w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku
o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1529), osobiście
lub za pośrednictwem posłańca.
16.2. W niniejszym postepowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faksem na numer Zamawiającego 68 385 23 70 lub
pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: zarzad@supekom.pl, a następnie pisemnie na adres:
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o., ul. Poznańska 18,
66-100 Sulechów.
16.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują jakiekolwiek oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
16.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata, tj.
na serwer Zamawiającego, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona.
16.5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, lub złożyli oświadczenia lub dokumenty, które są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
16.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
16.7. Zamawiający oświadcza, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie
informacje, odpowiedzi na złożone zapytania, modyfikacje specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, a także inne oświadczenia będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego
http://supekom.bip.sulechow.pl w sekcji: Zamówienia publiczne / wg ustawy PZP / 2017.
16.8. Wykonawca może zwrócić się na piśmie (faksem lub drogą elektroniczną) do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
16.9. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści w/w informacje na stronie
internetowej, na której opublikowana została SIWZ, a o której mowa w pkt. 16.7.

16.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający prześle treść dokonanej zmiany
specyfikacji wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie
internetowej, na której opublikowana została SIWZ, a o której mowa w pkt. 16.7.
16.11. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza tę informację na stronie internetowej, na
której opublikowana została SIWZ, a o której mowa w pkt. 16.7. Jeśli taka sytuacja będzie miała
miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu
pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
16.12. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej, na której opublikowana została
SIWZ, a o której mowa w pkt. 16.7.
16.13. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
17. Termin związania ofertą:
17.1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
17.3. Pozostałe informacje dotyczące okresu związania ofertą znajdują się w art. 85 ustawy PZP.
18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
18.1. Zamawiający zawiadomi o wyborze oferty zgodnie z art. 92 ustawy PZP. Zawiadomienie to
zostanie przesłane faksem oraz na adres wskazany w ofercie Wykonawcy.
Jeżeli próba przesłania faksem okaże się negatywna lub Wykonawca nie poda numeru faksu,
zawiadomienie będzie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie
Wykonawcy. Jeżeli wskazane próby przesłania faksem i/lub drogą elektroniczną będą nieskuteczne,
zawiadomienie zostanie przesłane na numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy, ujawniony na
stronie internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy.
18.2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający przystąpi, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, do
zawarcia umowy z wykonawcą w trybie art. 94 ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane
w inny sposób. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana
Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
18.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w pkt. 18.1. w przypadkach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
18.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
18.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez spółkę jawną (cywilną) przed podpisaniem umowy
musi być złożona umowa spółki, a w przypadku składania oferty przez konsorcjum - umowa
konsorcjum zawierająca co najmniej:
 określenie celu gospodarczego,
 oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi,
 solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego obejmującą
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,



wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,
 zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.
18.6. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia
umowy na warunkach jak w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
18.7. Bezpośrednio po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest
zobowiązany do wystawienia polis ubezpieczeniowych dla poszczególnych pojazdów i
dostarczyć je nie później niż w ostatnim dniu roboczym przed zakończeniem
dotychczasowego okresu ubezpieczenia. Wnioski o wystawienie dokumentów
ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia
każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy, o którym mowa w pkt 2.5. niniejszej
SIWZ.
18.8. Zamawiający unieważni postępowanie na warunkach określonych w art. 93 ustawy PZP.
18.9. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
19. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami:


pani Ewa Juryk

– e-mail: zarzad@supekom.pl

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego:
20.1. Umowa na realizację zamówienia publicznego zostanie zawarta na warunkach wymienionych
w załączniku nr 4 do SIWZ.
20.2. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy zmianę jej postanowień, która polegać może na:
 zmianie adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, zmianie osób występujących po
stronie Zamawiającego / Wykonawcy (zmiana umowy będzie skutkować zmianą zawartych w
jej treści odpowiednich zapisów),
 zmianie terminów płatności, wysokości i ilości wnoszonych składek – takie zmiany zostaną
dokonane, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed
upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia
po uprzedniej zgodzie Wykonawcy,
 zmianie wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy
ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco, odstąpienia od ubezpieczeniu pojazdu
ubezpieczeniem autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez
Zamawiającego w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży
lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie
(zmiana umowy będzie skutkować zmianą składki obliczonej na podstawie stawek
przedstawionych w ofercie),
 korzystnej dla Zamawiającego zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian OWU
Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez
dodatkowej zwyżki składki,
 w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie limitów odpowiedzialności dla
ubezpieczeń,
 zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającego ze zmian przepisów prawnych,
 zmianie treści umowy, niezależnej od stron, wynikającej z konieczności jej dostosowania do
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w
trakcie wykonywania zamówienia (zmiana umowy będzie skutkować zmianą zawartych w jej
treści odpowiednich zapisów).
Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę zawierającego co najmniej opis zmian, uzasadnienie zmian i dokumenty

potwierdzające zaistnienie zmian oraz obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana ta będzie miała
wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
Potwierdzeniem dokonania zmian w umowie będzie podpisany przez strony aneks do umowy.
21. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
21.1. Zgodnie z ustawą PZP środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym
podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, a także organizacjom
uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej z listy prowadzonej i ogłaszanej przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.
21.3. Z uwagi na to, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:






określenia warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.

21.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
21.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
21.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zmawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zmawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
21.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 21.6.
niniejszego rozdziału zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
21.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
21.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
21.10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
21.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
21.12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy PZP
„Środki ochrony prawnej”.
22. Inne postanowienia.
22.1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
22.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

22.4. Zamawiający nie zamierza udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
22.5. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zarzad@supekom.pl
22.6. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP.
Załączniki do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców:
1. Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1).
2. Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 2).
3. Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3).
4. Projekt umowy (załącznik nr 4).
5. Opis przedmiotu zamówienia – wymagany zakres i warunki ubezpieczenia (załącznik nr 5).
6. Klauzule fakultatywne ubezpieczenia (załącznik nr 6).
7. Wykaz pojazdów (załącznik nr 7).
8. Szkodowość (załącznik nr 8).

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom” Sp. z o.o.
ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów
Dane Wykonawcy:
Nazwa: .........................................................................................
Siedziba: ......................................................................................
Numer telefonu/faksu: .................................................................
e-mail: ..........................................................................................
Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko: ..........................................................................
Numer telefonu/faksu: .................................................................
e-mail: ..........................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.: „Usługa ubezpieczenia
komunikacyjnego pojazdów Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o.”
opublikowanym w BZP dnia 29.11.2017 roku nr 624304-N-2017 oraz na stronie Zamawiającego oferuję
/ oferujemy* realizację zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za 24

miesięczny okres ubezpieczenia za cenę ogółem: ………………………………… zł, wyliczoną jako
sumę wartości łącznych składek za okres 24 miesięcy z tabeli 1 i tabeli 2, (słownie: .........................................)
(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art.43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
– tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami)

według następującego podziału na poszczególne pozycje:

Tabela 1:

L.p.
A
1
2
3

Marka i typ pojazdu
B
ETESIA 124D, typ: H124 kosiarka
Koparka JCB, typ 803

Stawka
w % za
12 miesięcy
AC
F

Składka za
12 miesięcy
AC +
Assistance
G

-

nie dotyczy

-

nie dotyczy

Numer
rejestracyjny

Składka za
12 miesięcy
OC

Składka za
12 miesięcy
NNW

C

D

E

H

Składka za
12 miesięcy HCA
(wariant
minimalny)
I

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

10

Koparka JCB, typ 3CXC APC
Przyczepy i naczepy: TYTAN
rozrzutnik obornika
Przyczepy i naczepy: naczepa
specjalna na wodę
IVECO DAILY 35S13
MERCEDES – BENZ VITO,
pogrzebowy
MAN WUKO
MERCEDES – BENZ VITO,
pogrzebowy
STAR 11422V, asenizacyjny

11

JELCZ P422

FZI63KH

nie dotyczy

12

Podnośnik BVT ST-19

FZI61872

nie dotyczy

13

GAZ GAZELA

FZI02961

nie dotyczy

14

CITROEN JUMPER 33L2H1

FZI08491

15

FIAT DUCATO

FZI14180

16

CITROEN Berlingo II HDI

FZI15517

17

Ciągnik URSUS C-4512

FZI4A93

nie dotyczy

18

FSC LUBLIN 554

FZI26KH

nie dotyczy

19

VOLKSWAGEN CADDY

FZI32KU

20

FSC LUBLIN 3352

FZIN880

21

FIAT DOBLO

FZI24760

4
5
6
7
8
9

-

Składka za
12 miesięcy
KR

-

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

-

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

FZI36367
FZI35989

nie dotyczy

FZI84XJ

nie dotyczy

FZI37JC

nie dotyczy

FZI03498

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Składka łączna
za 12 miesięcy
(OC, NNW, AC, KR,
HCA)
J = D+E+G+H+I

Numer
rejestracyjny

Składka za
12 miesięcy
OC

Składka za
12 miesięcy
NNW

C

D

E

Stawka
w % za
12 miesięcy
AC
F

Składka za
12 miesięcy
AC +
Assistance
G

Składka za
12 miesięcy
KR

Składka za
12 miesięcy HCA
(wariant
minimalny)
I

L.p.

Marka i typ pojazdu

A

27

B
Przyczepy i naczepy: METALFACH T 710
Przyczepy i naczepy: METALFACH T 711
Przyczepy i naczepy: PRONAR
T022
Przyczepy i naczepy: WIOLA W2
Przyczepy i naczepy: POLMOT
WARFAMA T-042
Citroen Berlingo

28

Przyczepy i naczepy: SAM 1OŚ

FZIX280

29

Ciągnik URSUS U-902

FZIY363

30

FZIY844

35

Ciągnik MTZ 82
Przyczepy i naczepy:
WARFARMA T-604
Przyczepy i naczepy: przyczepa
ciężarowa asenizacyjna
Przyczepy i naczepy: POLMETAL PM-200
Przyczepy i naczepy: POLMETAL PM-200
Ciągnik MTZ 82

FZI49YA

nie dotyczy

36

Ciągnik URSUS typ 5044

FZI9G88

nie dotyczy

37

FSC LUBLIN 3352

FZIJ397

38

IVECO 35S13 Daily

FZI41586

22
23
24
25
26

31
32
33
34

H

FZI28274

nie dotyczy

nie dotyczy

FZI28275

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

FZI07XC

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

FZI31RA

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

FZI39YL

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

FZI61440

nie dotyczy

FZIX315

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

FZIX622

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

FZIX672

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

FZIX673

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

39

Posypywarka T130 PRONAR
ETESIA HYDRO, typ: H12440
Kosiarka (2015)
Składka łączna za cały przedmiot zamówienia za okres
12 miesięcy (suma wszystkich wartości z kolumny J):
Składka łączna za cały przedmiot zamówienia
za okres 24 miesięcy:
(2 x składka łączna za cały przedmiot zamówienia za okres 12 miesięcy)

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Składka łączna
za 12 miesięcy
(OC, NNW, AC, KR,
HCA)
J = D+E+G+H+I

Tabela 2:
L.p.

1
2

Klauzule fakultatywne

Akceptacja
TAK / NIE*

Składka za 12miesięczny okres
ubezpieczenia

Składka za 24miesięczny okres
ubezpieczenia

Klauzula samolikwidacji szkód autocasco
Limit na jedną szkodę: 3 500,00 zł brutto
Klauzula terminu dokonania oględzin
Składka łączna za cały przedmiot zamówienia:

* W kolumnie „Akceptacja” w kolejnych wierszach należy wpisać tak (w przypadku przyjęcia danej klauzuli) lub nie (w przypadku nie przyjęcia danej klauzuli). Jeżeli Wykonawca nie
uzupełni niniejszej rubryki, to:
 w przypadku, gdy Wykonawca uzupełni rubryki „Składka za 12-miesięczny okres ubezpieczenia” i/lub „Składka za 24-miesięczny okres ubezpieczenia” wpisując odpowiednią sumę
Zamawiający uzna, że Wykonawca zaakceptował niniejszą klauzulę,
 w przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni rubryk „Składka za 12-miesięczny okres ubezpieczenia” i/lub „Składka za 24-miesięczny okres ubezpieczenia” Zamawiający uzna, że
Wykonawca nie zaakceptował niniejszej klauzuli.
W przypadku przyjęcia danej klauzuli, ale w innej wersji niż podana w niniejszej specyfikacji Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przyjął określonej klauzuli.

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy**, że:
a) zapoznała(e)m/zapoznaliśmy** się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnoszę/wnosimy** do niej zastrzeżeń oraz zdobyła(e)m/zdobyliśmy** informacje konieczne do
przygotowania i złożenia oferty;
b) uważam/uważamy** się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia;
c) składam / składamy** niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia**;
d) nie uczestniczę / nie uczestniczymy** jako Wykonawca / Wykonawcy** w jakiejkolwiek innej
ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;
e) załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane wykonawcom
oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń;
f) otrzymałem / otrzymaliśmy ** wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
g) wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
h) zobowiązuję się / zobowiązujemy się ** w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz na warunkach określonych w projekcie
umowy dołączonym do SIWZ;
i) przedmiot zamówienia wykonamy sami / za pomocą podwykonawców**, w następującym
zakresie:
- …………………………………………………………………………………………………..,
- …………………………………………………………………………………………………..,
/podać nazwę podwykonawcy i zakres prac, który będzie wykonywał oraz procentowy udział
podwykonawców w realizacji zamówienia/

j)

wyrażam / wyrażamy ** zgodę na:
1) płatność składki zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 12 SIWZ,
2) przyjęcie do ochrony wszystkich pojazdów należących do Zamawiającego i nabytych
w trakcie trwania umowy,
3) przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych ryzyk
ubezpieczeniowych wymienionych w załącznikach do SIWZ,
4) wystawianie polis na okres krótszy niż rok,
5) rozliczanie składki „co do dnia” za faktyczny okres ochrony (bez stosowania składki
minimalnej);

k) wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
nazwa: ……………………………………………………………………………………………..
siedziba: ……………………………………………………………………………………………
numer faksu: ………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………..
Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

…………………………………, dnia …………………………
...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)
** - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Wykonawca:
Nazwa: .........................................................................................
Siedziba: ......................................................................................
NIP: .............................................................................................
PESEL: ........................................................................................
KRS/CEiDG: ...............................................................................
Reprezentowany przez:
Imię i nazwisko: ..........................................................................
Stanowisko: .................................................................................
Podstawa do reprezentacji: ..........................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (dalej zwaną „ustawą PZP”)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa ubezpieczenia
komunikacyjnego pojazdów Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o.”
prowadzonego przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o., ul. Poznańska
18, 66-100 Sulechów (znak: 350.WOiZ.31.11.2017.UK) oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP na usługę
kompleksowego ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sulechowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o. (znak: 350.WOiZ.31.11.2017.UK).
…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP na usługę
ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom”
Sp. z o. o. (znak: 350.WOiZ.31.11.2017.UK) polegam za zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..,
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
/wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/

…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

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

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Wykonawca:
Nazwa: .........................................................................................
Siedziba: ......................................................................................
NIP: .............................................................................................
PESEL: ........................................................................................
KRS/CEiDG: ...............................................................................
Reprezentowany przez:
Imię i nazwisko: ..........................................................................
Stanowisko: .................................................................................
Podstawa do reprezentacji: ..........................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (dalej zwaną „ustawą PZP”)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa ubezpieczenia
komunikacyjnego pojazdów Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o.”
prowadzonego przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o. o., ul. Poznańska
18, 66-100 Sulechów (znak: 350.WOiZ.31.11.2017.UK) oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
………………………………………………………………………………………………… ustawy PZP.
/podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5/

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP
podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj. …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
/podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG/

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami:, tj.
……………………………………………………………………………………………………………..
...……………………………………………………………………………………………………………..
/podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG/

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………………………………, dnia …………………………
/miejscowość/

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

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

...................................................
(podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4
UMOWA NR …………………………… (PROJEKT)
zawarta w dniu......................... w Sulechowie pomiędzy Spółką: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej nr 18, 66-100 Sulechów, fax.: 68 385 23 70, e-mail:
zarzad@supekom.pl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000034054 w Sądzie Rejonowym
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 973-07-12-918, REGON: 977922651, kapitał zakładowy:
34’561’000zł
w imieniu której działa:
Prezes Zarządu

- Marek Lelito

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a ................................................................................ z siedzibą w ............................. ...................................., fax.
................................................ .........................., e-mail: ........................................................................., o numerze
identyfikacji podatkowej ........................................, KRS* nr ………………………………….. w …………………,
**…………………..…………………………… w imieniu którego
działa:
.............................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Sulechowskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o. obejmujące:
1.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku
z ruchem tych pojazdów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów
mechanicznych za szkody wyrządzone w ruchu zagranicznym,
1.2. ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych – w ruchu i podczas postoju (AC) oraz kradzież (KR),
1.3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW)
1.4. ubezpieczenie Assistance (ASS).
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz zasady ubezpieczenia reguluje Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej
umowy.
3. Bezpośrednio po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany do
wystawienia polis ubezpieczeniowych dla poszczególnych pojazdów i dostarczyć je nie później niż w ostatnim
dniu roboczym przed zakończeniem dotychczasowego okresu ubezpieczenia. Wnioski o wystawienie
dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia każdorazowo
składał będzie broker ubezpieczeniowy: Eko-Broker Jarosław Zakrzewski z siedzibą w Sulechowie.
§2
OKRES UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2019 roku.
§3
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączną składkę za dwuletni okres ubezpieczenia
w wysokości: ………………………… zł (słownie: ……………………………………………………………).
Łączna składka za dwuletni okres ubezpieczenia stanowi sumę składek za rodzaj i wartość przedmiotu
ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczenia zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu
cenowym oferty.
2. Składka, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia w swej wartości wszystkie koszty związane
z realizacją zadania wynikające z zakresu usługi, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
ubezpieczenia oraz inne składniki wpływające na ostateczną cenę, w szczególności wszystkie ewentualne zniżki
i zwyżki, wynikające z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia.

3. Składki za poszczególne rodzaje i wartości pojazdów stanowią podstawę obliczania rocznych stawek
jednostkowych, których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres ubezpieczenia we wszystkich
rodzajach ubezpieczeń.
4. Obliczone w sposób określonych w ust. 3 i obowiązujące stawki jednostkowe ubezpieczenia stanowią podstawę
naliczania składek „co do dnia” za faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń na okres krótszy od
1 roku, w przypadku doubezpieczenia oraz rozliczeń zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia wg
wzoru:
stawka jednostkowa roczna x suma ubezpieczenia x (ilość dni/365).
§4
ROZLICZENIA i TERMINY PŁATNOŚCI
1. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane indywidualnie dla każdego pojazdu na okres roczny lub krótszy
w przypadku, gdy okres ubezpieczenia rozpocznie się w trakcie trwania danego roku. Zapłata należności za
realizację przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawianych sukcesywnie dla każdego pojazdu polis
ubezpieczeniowych w następujących terminach:
2. Zapłata składki następować będzie na podstawie wystawianych sukcesywnie polis ubezpieczeniowych
w następujących terminach:
2.1. dla polis ubezpieczeniowych obejmujących okres od 01.01.2018roku do 31.12.2018 roku należne składki dla
każdego pojazdu zostaną zapłacone w terminie do dnia 31.01.2018 roku lub w przypadku pojazdów, których
okres ubezpieczenia rozpocznie się w trakcie roku 2018 w terminie 30 dni od dnia wystawienia polis
ubezpieczeniowych,
2.2. dla polis ubezpieczeniowych obejmujących okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku składki dla każdego
pojazdu zostaną zapłacone w terminie do dnia 31.01.2019 roku lub w przypadku pojazdów, których okres
ubezpieczenia rozpocznie się w trakcie roku 2019 w terminie 30 dni od dnia wystawienia polis
ubezpieczeniowych.
3. Na wystawionych polisach podane zostanie przez Wykonawcę konto, na które należy wnieść płatność za
naliczone składki.
§5
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, iż zamierza / nie zamierza**** powierzyć podwykonawcom następujący zakres usług,
objętych przedmiotem zamówienia:
1.1. ………………………………………………………………………………………………………………….
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
Wynagrodzenie podwykonawców za powierzone im usługi pokryje Wykonawca ze środków własnych.
§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANA UMOWY
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
1.2. w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej
umowy, pod warunkiem dodatkowego wezwania Wykonawcy do wywiązania się z określonych w § 1 ust. 3
niniejszej umowy obowiązków w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.
2.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej
przyczyny zapłaty Wykonawcy składek pod warunkiem dodatkowego wezwania Zamawiającego do
wywiązania się z obowiązku ich zapłaty w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia otrzymania niniejszego
wezwania.

3.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2.

4.

W przypadku odstąpienia od umowy wynagrodzenie ustalone w § 3 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, do
wysokości zrealizowanych usług ubezpieczeniowych.

5. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy w przypadku gdy:
5.1. zmianie adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, zmianie osób występujących po stronie
Zamawiającego / Wykonawcy (zmiana umowy będzie skutkować zmianą zawartych w jej treści odpowiednich
zapisów),
5.2. zmianie ulegną terminy płatności, wysokość i ilość wnoszonych składek – takie zmiany zostaną dokonane, bez
dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności
składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy,
5.3. zmianie ulegnie wysokość składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy
ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco, odstąpienia od ubezpieczeniu pojazdu ubezpieczeniem autocasco

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

6.

oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy o
udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego i zmiany
posiadacza pojazdów w tym okresie,
nastąpi korzystna dla Zamawiającego zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian OWU Wykonawcy
oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki,
w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie limitów odpowiedzialności dla ubezpieczeń,
zmianie ulegnie zakres ubezpieczenia wynikający ze zmian przepisów prawnych,
zmianie ulegnie treść umowy, niezależna od stron, wynikająca z konieczności jej dostosowania do
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie
wykonywania zamówienia (zmiana umowy będzie skutkować zmianą zawartych w jej treści odpowiednich
zapisów).
Zmiany, o których mowa w ust. 5, wymagają podpisania aneksu do umowy.
§7
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON

1.

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową
między stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia
mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

2.

Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron
zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru
telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu,
zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za
doręczone.

3.

Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie
będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
§8
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Integralnymi składnikami niniejszej umowy jest:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

oferta Wykonawcy

- załącznik nr 1
- załącznik nr 2.

2.

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla
Zamawiającego.

3.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi
zmianami) i innych właściwych aktów prawnych.

4.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY

WYKONAWCA

*) KRS, lub Ewidencja działalności gospodarczej,
**) spółki z o.o., spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne wpisują wysokość kapitału zakładowego,
a spółki komandytowo-akcyjne dodatkowo wysokość wniesionego kapitału zakładowego.
****) niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA

I.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:
Nazwa i adres:

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom” Sp. z o. o., ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów
973-07-12-918
977922651
2001
111 (stan na dzień 31.12.2016 roku)

NIP:
REGON:
Rok rozpoczęcia działalności:
Liczba zatrudnionych:
Przychody netto ze sprzedaży:
- w roku obrotowym (2015): ~ 12 mln zł
- w ostatnim roku obrotowym (2016): ~ 11,8 mln zł
- planowane w obecnym roku obrotowym (2017): ~ 11,7 mln zł
Miejsce prowadzenia działalności: teren gminy Sulechów
Podstawowy przedmiot działalności:
01.04.B – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
41.00.B – Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
45.33.B – Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych
70.32.A – Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (osobna polisa OC)
70.32.B – Zarzadzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
90.00.A – Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi
sanitarne i pokrewne
90.00.B – Unieszkodliwianie odpadów
90.00.D – Odprowadzanie ścieków (działalność podstawowa)
93.03.Z – Pogrzeby i działalność pokrewna
45.21.F – Wykonywanie robót ogólno – budowlanych
Ponadto przedmiotem działalności Spółki jest utrzymywanie dróg i chodników
w należytym stanie, organizacja pracy osób skazanych na odpracowanie wyroków więzienia,
wynajmowanie pomieszczeń użytkowych.
II. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW:
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów:
1.1. Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu – minimalna ustawowa.
1.2. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jednolity tekst: Dz. U z 2016 r., poz. 2060
z późniejszymi zmianami).
1.3. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane
proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych dni (z uwzględnieniem postanowień,
o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).
1.4. Pojazdy nowo nabywane będą automatycznie objęte ubezpieczeniem na warunkach
określonych w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla
odpowiedniej kategorii pojazdu) po uprzednim zgłoszeniu do ubezpieczenia z chwilą gdy:
1.4.1. ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów nabywanych w trakcie ubezpieczenia
rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem złożenia wniosku
o ubezpieczenie do ubezpieczyciela najpóźniej w dniu rejestracji,
1.4.2. pojazdy posiadające ważną polisę OC z dniem kolejnym po wygaśnięciu
dotychczasowego ubezpieczenia pod warunkiem złożenia wniosku o ubezpieczenie
do nowego ubezpieczyciela, najpóźniej w ostatnim dniu ważności polisy
u dotychczasowego ubezpieczyciela lub z dniem następnym po dniu wygaśnięcia
umowy w związku z jej wypowiedzeniem, pod warunkiem złożenia wniosku

1.5.

1.6.
1.7.

o ubezpieczenie do nowego ubezpieczyciela najpóźniej w ostatnim dniu ważności
dotychczasowej umowy OC.
Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia
określonym w załączniku nr 7 do SIWZ pod warunkiem złożenia wniosku o ubezpieczenie
najpóźniej w dniu ważności dotychczasowej polisy.
Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem określony został w załączniku nr 7 do SIWZ.
Pojazdy zostaną ubezpieczone na warunkach zawartych w SIWZ po ekspiracji bieżących
polis ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem
pojazdów mechanicznych:
2.1. Suma ubezpieczenia – 10’000,00 zł / osobę. Górną granicę odpowiedzialności w razie
śmierci kierowcy lub pasażera wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota
odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu
świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent
trwałego uszczerbku na zdrowiu.
2.2. Przedmiot ubezpieczenia / zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno objąć trwałe
następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy lub pasażera powstałych w związku
z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie
przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju
pojazdu, podczas naprawy pojazdu, załadunku i wyładunku pojazdu.
2.3. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych
w umowie. Ubezpieczyciel przyjmie pojazdy nowo nabywane do ubezpieczenia przy
zastosowaniu stawek nie wyższych niż wynikające z oferty, po uprzednim pisemnym
zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna będzie
przelewem jednorazowo w terminie 30 dni od daty wystawienia polisy, rozliczana
proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia (w rozliczeniu na dni)
z zastosowaniem stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia.
2.4. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane
w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia nie zaistniało zdarzenie, w związku
z którym wypłacono odszkodowanie z ubezpieczenia danego pojazdu. Od tak wyliczonej
składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty
manipulacyjne.
2.5. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia
określonym w załączniku nr 7 do SIWZ pod warunkiem złożenia wniosku o ubezpieczenie
najpóźniej w dniu ważności dotychczasowej polisy.
2.6. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem określony został w załączniku nr 7 do SIWZ.
2.7. Zakres terytorialny: RP + EUROPA
2.8. Franszyza: brak.
3. Ubezpieczenie AUTOCASCO:
3.1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub
zależnym Ubezpieczającego lub w posiadanie których Ubezpieczający wejdzie w okresie
trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego mogą być ubezpieczone pojazdy
użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym
charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych
przez Ubezpieczającego). Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem określony został
w załączniku nr 7 do SIWZ.
3.2. Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku
z ruchem i postojem, szkody powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej
w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
działania osób trzecich w tym również włamaniem, uszkodzenia lub utrata pojazdu wskutek
następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenie pioruna, pożaru,
wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania oraz działania innych sił przyrody,
osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego i/lub
chemicznego, którego źródło powstało również wewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, jego
części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu
krótkotrwałego użycia lub kradzieży, rabunku dokonanego przy zastosowaniu przemocy
fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia takiej przemocy wobec ubezpieczającego
lub osoby przez niego upoważnionej obsługującej pojazd lub sprawującej nad nim dozór,

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

a także w wyniku doprowadzenia do stanu nieprzytomności lub bezbronności osoby,
uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia
pomocy medycznej.
Pełna wypłata odszkodowania komunikacyjnego wskutek przekroczenia przepisów ruchu
drogowego.
Za wyposażenie podstawowe nie wymagające specyfikacji uznaje się wszelkie urządzenia
i sprzęt w pojazdach, służące do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego
przeznaczeniem, a także służące jego bezpieczeństwu oraz zabezpieczeniu przed kradzieżą.
Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez potrącania zużycia części
i/lub amortyzacji za wyjątkiem ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych układu
hamulcowego, sprzęgła, elementów układu wydechowego.
Wariant likwidacji szkód: określony został w załączniku nr 7 do SIWZ.
Zakres terytorialny: RP. Firma Ubezpieczeniowa umożliwi za dopłatą składki rozszerzenie
zakresu ubezpieczenia o inne kraje
Suma ubezpieczenia wg wartości podanej w załączniku nr 7 do SIWZ; dla pojazdów
fabrycznie nowych wartość fakturowa. Suma ubezpieczenia nie ulega konsumpcji.
Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych
w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej
kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej, do końca obowiązywania umowy generalnej. Składka za ubezpieczenie
krótkoterminowe płatna przelewem jednorazowo w ciągu 30 dni od daty wystawienia
polisy przez ubezpieczyciela, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu
ubezpieczenia licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
Niezmienna wartość pojazdu przez okres 6 miesięcy dla pojazdów nowych.
Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia
określonym w załączniku nr 7 do SIWZ pod warunkiem złożenia wniosku o ubezpieczenie
najpóźniej w dniu ważności dotychczasowej polisy.
Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane
w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia nie zaistniało zdarzenie, w związku
z którym wypłacono odszkodowanie z ubezpieczenia danego pojazdu. Od tak wyliczonej
składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty
manipulacyjne.
Ustala się, że nie będą wymagane zdjęcia pojazdu ani oględziny pojazdów nowo
zakupionych w przypadku pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku kontynuacji
ubezpieczenia danego pojazdu, a także w przypadku przeniesienia ubezpieczenia pojazdu
w ramach ryzyka autocasco od innego Ubezpieczyciela do nowego Ubezpieczyciela bez
przerwania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej w ryzyku AC. Ponadto ustala się, że
przyjęte zostaną do ubezpieczenia AC również pojazdy powyżej 10 lat ich eksploatacji pod
warunkiem, że dotychczas były objęte ochroną AC.
Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające posiadane zabezpieczenia pojazdów
wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ.
Amortyzacja – wykupiona, przy ustalaniu odszkodowania za szkodę w ogumieniu,
akumulatorze, układzie wydechowym uwzględnia się ich faktyczny stopień zużycia
eksploatacyjnego.
Franszyza / udziały własne: franszyza integralna: 500,00 zł, franszyza redukcyjna: brak,
udział własny: brak.
Brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie.
Likwidacja szkód w wariancie „warsztat” z zastosowaniem oryginalnych części.
Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem określony został w załączniku nr 7 do SIWZ.

Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania
składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia co o dnia (dla OC zgodnie z postanowieniami
ustawy).
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego mienia w stosunku
do wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przy
zachowaniu zakresu ubezpieczenia i stawek taryfowych wynikających z przedłożonej oferty.
4. Ubezpieczenie Assistance:
4.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji
lub awarii pojazdu):

4.2.

4.1.1. organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację
i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię
(limit na zdarzenie: 600 zł lub do 150 km),
4.1.2. ochrona assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo – ciężarowych oraz
ciężarowych o ładowności do 2,5 tony posiadających ubezpieczenie autocasco.
Zakres terytorialny: RP.

5. Klauzule obligatoryjne:
5.1. Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia Auto-Casco, strony uzgodniły, że w przypadku gdy niedoubezpieczenie
wynosi do 10%. Zakład Ubezpieczeń odstępuje od stosowania zasady proporcji przy ustalaniu
wysokości odszkodowania.
5.2. Klauzula zgłaszania szkód
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ustala się termin powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o
powstałej szkodzie na 5 dni od daty dowiedzenia się o powstaniu szkody. W przypadku
szkody kradzieżowej lub szkody powstałej w okolicznościach uzasadniających
przypuszczenie, że popełniono przestępstwo Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić policję oraz TU, nie później niż w najbliższym dniu roboczym.
5.3. Klauzula niezmienności warunków i stawek
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia, strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub
podwyższenia sumy ubezpieczenia / gwarancyjnej, podlimitów lub limitów
odpowiedzialności, zastosowanie mają warunki ubezpieczenia oraz stawki i składki
ryczałtowe określone w pierwotnej umowie ubezpieczenia, chyba, że nowe warunki, stawki
lub składki są korzystniejsze dla Ubezpieczającego.
5.4. Klauzula przewłaszczenia
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia AUTO-CASCO, NNW i Assistance, strony uzgodniły, że:
1. W przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na
zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art. 823 § 1 k.c., chyba że
Ubezpieczający lub Ubezpieczony złoży do Zakładu Ubezpieczeń oświadczenie
odmiennej treści.
2. Prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
3. Umowa ubezpieczenia nie wygasa w przypadku ponownego przejścia własności na
ubezpieczającego lub ubezpieczonego.

Załącznik nr 6

KLAUZULE FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA

L.p.

Klauzule fakultatywne

Liczba punktów

Klauzula samolikwidacji szkód autocasco

1

2

Ubezpieczyciel zezwala na przeprowadzenie przez
Ubezpieczającego samolikwidacji szkody autocasco z
limitem na jedną szkodę 3.500 zł (brutto). Ubezpieczający
przed
przystąpieniem
do
likwidacji
zgłosi
Ubezpieczycielowi fakt wystąpienia szkody, a po
likwidacji przekaże dokumentację fotograficzną oraz
dokumenty potwierdzające koszty naprawy.

5 pkt

Brak klauzuli lub zaproponowanie innych warunków

0 pkt

Klauzula terminu dokonania oględzin
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że
w
przypadku
zajścia
szkody
Towarzystwo
Ubezpieczeniowe zobowiązane jest do dokonania oględzin
w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu
zgłoszenia szkody.

5 pkt

Brak klauzuli lub zaproponowanie innych warunków

0 pkt

Załącznik nr 7

WYKAZ POJAZDÓW

L.p
.

Marka, model, typ, nr
rejestracyjny

Rok
produkcji

Pojemność
silnika
[cm3] /
Ładowność
[kg]

1

Ciężarowy IVECO DAILY
35S13, FZI 36367

2012

2287 cm3
975 kg

7

tak

2

Mercedes Benz VITO,
specjalny pogrzebowy,
FZI 35989

2012

2143 cm3

5

tak

3

Przyczepa ciężarowa
rolnicza METAL-FACH
T710, FZI 28274

2010

6000 kg

-

4

Przyczepa ciężarowa
rolnicza METAL-FACH
T711, FZI 28275

2011

8000 kg

5

Przyczepa rolnicza
PRONAR T022, FZI 07XC

2003

6

Przyczepa WIOLA W2,
FZI 31RA

Zakres ubezpieczenia
Liczba
miejsc

OC

AC + KR
tak
(suma ubezpieczenia:
60’300,00 zł netto) *
tak
(suma ubezpieczenia:
84’870,00 zł netto) *

Okres ubezpieczenia

NNW

System
likwidacji
szkód w AC

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

OC

NNW

01.01. –
31.12.2018
01.01. –
31.12.2019
01.01. –
31.12.2018
01.01. –
31.12.2019
01.01. –
31.12.2018
01.01. –
31.12.2019
01.01. –
31.12.2018
01.01. –
31.12.2019
01.01. –
31.12.2018
01.01. –
31.12.2019

AC + KR

Zabezpieczenia
p/kradzieżowe
immobiliser,
blokada
kierownicy
alarm
antywłamaniowy
i immobiliser

-

01.01. –
31.12.2018
01.01. –
31.12.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
21’330,00 zł netto) *

nie

serwisowy

-

tak

nie

nie

-

3500 kg

-

tak

nie

nie

-

2006

1620 kg

-

tak

nie

nie

-

7

Przyczepa ciężarowa
rolnicza POLMOT
WARFAMA T-042, typ; T604, FZI 39YL

2009

3000 kg

-

tak

nie

nie

-

8

MAN WUKO, model 10,
specjalny, FZI 84XJ

2008

6871 cm3
3500 kg

2

tak

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

-

9

Podnośnik BVT ST-19
Nissan Cabstar NT 400
FZI 61872

2015

2488 cm3

3

tak

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

immobiliser

10

Przyczepa lekka SAM 1OŚ,
FZI X280

1998

400 kg

-

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
130’770,00 zł netto) *
tak
(suma ubezpieczenia:
237’600,00 zł netto) *
nie

nie

-

01.01. –
31.12.2018
01.01. –
31.12.2019

-

-

-

11

Ciągnik rolniczy URSUS U902, FZI Y363

1982

4560 cm3

1

tak

nie

tak

-

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

12

Ciągnik rolniczy MTZ 82,
FZI Y844

2003

4750 cm3

1

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
33’750 zł netto) *

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

-

13

Mercedes Benz VITO,
specjalny pogrzebowy,
FZI 37JC

2005

3

2148 cm

7

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
19’620,00 zł netto) *

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

immobiliser

14

STAR 11422V, specjalny
asenizacyjny, FZI 03498

2000

4586 cm3
3500 kg

2

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
45’720,00 zł netto) *

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

-

15

Jelcz P422, specjalny
śmieciarka, FZI 63KH

2000

11100 cm3

2

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
11’700,00 zł netto) *

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

-

16

Citroen Berlingo 7
FZI 61440

2015

1560 cm3
686 kg

5

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
49’345,00 zł netto) *

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

immobiliser

17

GAZ Gazela, ciężarowy,
FZI 02961

2007

2134 cm3
1415 kg

6

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
16’560,00 zł netto) *

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

immobiliser

18

Citroen Jumper 33L2H1,
ciężarowy, FZI 08491

2008

2198 cm3
1500 kg

3

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
28’080,00 zł netto) *

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

-

19

Fiat Ducato 2,2, ciężarowy,
FZI 14180

2009

2198 cm3
860 kg

7

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
35’100,00 zł netto) *

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

immobiliser,
blokada
kierownicy

20

Citroen Berlingo II DHI, 1,6
HDI, ciężarowy, FZI 15517

2009

1560 cm3
748 kg

5

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
16’650,00 zł netto) *

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

centralny zamek,
immobiliser

21

Przyczepa WARFAMA
T-604, FZI X315

1999

4500 kg

-

tak

nie

nie

-

22

Przyczepa FZI X622

2002

3500 kg

-

tak

nie

nie

-

23

Przyczepa lekka, POLMETAL PM-200, FZI X672

2002

250kg

-

tak

nie

nie

-

01.01. –
31.12.2018
01.01. –
31.12.2018
01.01. –
31.12.2018
01.01. –
31.12.2019
01.01. –
31.12.2018
01.01. –
31.12.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Przyczepa lekka POLMETAL PM-200, FZI X673

2002

250 kg

-

tak

25

Ciągnik rolniczy URSUS C4512, FZI 4A93

2010

4068 cm3

1

tak

26

FSC Lublin 554, ciężarowy,
FZI 26KH

2005

2417 cm3
1165 kg

7

tak

27

FSC Lublin 3352,
ciężarowy, FZI J397

1995

2417 cm3
1200 kg

3

tak

28

Volkswagen Caddy,
ciężarowy, FZI 32KU

2005

1968 cm3
810 kg

2

29

FSC Lublin 3352, typ 3324,
ciężarowy, FZI N880

2002

2417 cm3
840 kg

30

Fiat Doblo, ciężarowy,
FZI 24760

2007

31
32

33

34
35
36

37
38
39

ETESIA 124D, typ: H124 –
kosiarka, wolnobieżny
Koparka mini JCB 803, typ:
801, wolnobieżny
Koparko – ładowarka JCB
3CXC APC, wolnobieżny
Przyczepa AGROMET T169, TYTAN rozrzutnik
obornika
Naczepa SAM, specjalna na
wodę
Ciągnik rolniczy MTZ 82,
FZI 49YA
Ciężarowy IVECO DAILY
HPI MR 09 35S13,
FZI 41586
Posypywarka T130
PRONAR
Ciągnik rolniczy URSUS
typ 5044, FZI 9G88

nie

01.01. –
31.12.2018
01.01. –
31.12.2019

nie

-

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

-

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

-

nie

tak

-

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
12’735,00 zł netto) *

tak

serwisowy

9

tak

nie

tak

-

1910 cm3
730 kg

2

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
12’400,00 zł brutto) *

tak

serwisowy

2008

916 cm3

1

tak

nie

tak

-

2006

-

1

tak

nie

tak

-

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
42’750,00 zł netto) *
tak
(suma ubezpieczenia:
12’400,00 zł netto) *

-

-

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

-

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019
01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

-

-

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019
01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019
01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

-

-

-

-

-

-

-

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

07.01. –
31.12.2018
01.01. –
31.12.2019

immobiliser

2011

3000 cm

1

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
200’000,00 zł brutto) *

2008

7860 kg

-

tak

nie

tak

-

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

-

-

2000

-

-

tak

nie

tak

-

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

-

-

2008

4750 cm3
4800 kg

1

tak

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

-

2013

2287 cm3
1288 kg

3

tak

tak

serwisowy

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

immobiliser,
blokada
kierownicy

2011

-

-

tak

nie

tak

-

2014

3300 cm3

1

tak

tak
(suma ubezpieczenia:
61’920,00 zł netto) *

tak

serwisowy

3

tak
(suma ubezpieczenia:
48’420,00 zł netto) *
tak
(suma ubezpieczenia:
62’640,00 zł netto) *

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019
01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

-

-

20.07. –
31.12.2018
40
2015
1
tak
tak
01.01. –
31.12.2019
* suma ubezpieczenia nie ulega konsumpcji; sumy ubezpieczenia auto – casco dla umów zawartych od 1 stycznia 2018 roku nie ulegną zmianie, natomiast przy zawieraniu ubezpieczenia auto –
casco w terminach po 1 stycznia 2018 roku sumy ubezpieczenia będą aktualizowane do wartości rynkowych; sumy ubezpieczenia auto – casco uwzględniają wartość wyposażenia dodatkowego
ETESIA HYDRO, typ:
H124 – kosiarka
samobieżna

tak
(suma ubezpieczenia:
155’500,00 zł netto) *

01.01. – 31.12.2018
01.01. – 31.12.2019

Załącznik nr 8

SZKODOWOŚĆ (na dzień 09.11.2017 roku)
L.p.

Ryzyko

Liczba
ryzyk

Ryzykolata
zarobione

Stopień
zarobienia

Liczba szkód

Wypłaty odszkodowań

Regresy uzyskane

Rezerwa szkodowa
brutto

OC + ZK
AC + KR
AutoSzyby

1
1
1

1,00
1,00
1,00

100 %
100 %
100 %

0
0
0

0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł

OC + ZK
AC + KR

38
18

32,11
15,31

100 %
100 %

1
1

670 zł
677 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

OC + ZK
AC + KR

39
19

36,68
16,67

100 %
100 %

1
6

4 389 zł
8 015 zł

0 zł
1 800 zł

0 zł
0 zł

OC + ZK
AC + KR

41
16

39,47
15,01

100 %
100 %

1
2

2 402 zł
2 229 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

OC + ZK
AC + KR

38
16

37,73
16,00

100 %
100 %

16
2

0 zł
185 zł

0 zł
0 zł

7 421 zł
0 zł

OC + ZK
AC + KR

78
41

77,17
40,25

100 %
100 %

0
0

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

OC + ZK
AC + KR

2
1

1,69
1,01

100 %
100 %

3
3

9 658 zł
1 790 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

OC + ZK
AC + KR

42
22

41,65
21,63

100 %
100 %

2
0

2 522 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

OC + ZK
AC + KR

41
21

37,72
19,32

91 %
91 %

0
3

0 zł
7 278 zł

0 zł
0 zł

0 zł
5 800 zł

Rok 2009
1
2
3
Rok 2010
1
2
Rok 2011
1
2
Rok 2012
1
2
Rok 2013
1
2
Rok 2014
1
2
Rok 2015
1
2
Rok 2016
1
2
Rok 2017
1
2

