Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ 19/U/MZK/2013
przedmiot zamówienia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i floty samochodowej

tryb prowadzenia: przetarg nieograniczony

postępowanie prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych
wartość zamówienia: wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – ustawy Pzp

ZATWIERDZIŁ

grudzień 2013 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego
MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą
REGON 210022921
tel.: 0-95 727 96 00
fax.: 0-95 727 96 01
mzk@kostrzyn.pl
www.mzk.kostrzyn.pl

Zamawiający w ramach swojej struktury organizacyjnej posiada:
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji
(ZWiK)
- Zakład Energetyki Cieplnej
(ZEC)
- Zakład Ochrony Środowiska
(ZOŚ)
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
(ZGM)
- Dział Automatyki i Utrzymania Ruchu
(DAiUR)
- Zakład Targowisko Przygraniczne
Charakterystyka działalności poszczególnych zakładów:
ZWiK:
- uzdatnianie i dostarczanie wody
- odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych
- odbiór i oczyszczanie ścieków przemysłowych z zakładów produkcyjnych miasta
- utrzymanie ujęć wody, stacji uzdatniania sieci i urządzeń wodociągowych
- utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, sieci i urządzeń kanalizacyjnych
- utrzymanie drożności sieci kanalizacyjnej przy pomocy samochodów specjalistycznych, ciśnieniowych:
„KAISER” i „WUKO”
- odbiór i oczyszczanie ścieków ze zbiorników bezodpływowych – usługi asenizacyjne
Zakład oferuje usługi na zewnątrz:
- usługi asenizacyjne
- ciśnieniowego czyszczenia zbiorników, kanałów, studni i wpustów ulicznych oraz oczyszczalni
przydomowych
- inspekcji kanałów ściekowych kamerą TV
Wykonywanie instalacji i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- badania wydajności hydrantów p-poż.
ZEC:
- przesył i dystrybucja ciepła zakupywanego od innego podmiotu
- eksploatacja sieci ciepłowniczych
- eksploatacja węzłów cieplnych
- montaż sieci i węzłów cieplnych – prace spawalnicze i instalacyjne
- wytwarzanie ciepła w lokalnych kotłowniach gazowych
- eksploatacja kotłowni – naprawa, remonty i utrzymanie.
Świadczenie usług w zakresie:
- obsługi i eksploatacji kotłowni
- obsługi i konserwacji instalacji sanitarnych
- naprawy i remontów instalacji sanitarnych
- prace spawalnicze i monterskie
ZOŚ:
Odbiór i wywóz nieczystości stałych
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Rodzaje odbieranych odpadów:
- zmieszane odpady komunalne,
- odpady segregowane i surowce wtórne,
- biodegradowalne odpady kuchenne, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD,
- gruz budowlany i odpady poremontowe, odpady niebezpieczne (zgodnie z posiadanymi decyzjami).
Zakładanie i utrzymanie terenów zieleni
Wykonawstwo, renowacje i pielęgnacja zieleni:
parki, zieleńce, skwery, ogrody.
Wycinka i karczowanie drzew,
Frezowanie pni,
Chirurgia drzew i leczenie drzewostanów.
Roboty ziemne i praca na wysokości
Transport na potrzeby własne – głównie obszar województwa, sporadycznie kraj
Całoroczne utrzymanie nawierzchni utwardzonych
Utrzymanie czystości:
mechaniczne utrzymanie czystości nawierzchni jezdni,
mechaniczne i ręczne utrzymanie czystości chodników, placów, parkingów i innych powierzchni utwardzonych,
mechaniczne i ręczne utrzymanie czystości terenów zieleni i powierzchni nieutwardzonych,
opróżnianie śmietniczek przyulicznych.
Utrzymanie zimowe:
odśnieżanie,
usuwanie gołoledzi,
całodobowe dyżury i monitoring pogody,
poziome usuwanie nagromadzonych środków ciernych.
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
Przyjmowanie odpadów komunalnych i innych niż komunalne (nie obejmuje odpadów zmieszanych)
ZGM:
- Administracja, zarządzanie i utrzymanie porządku wewnątrz i w obrębie posesji mieszkalnych na terenie
miasta Kostrzyna
- Zakład Gospodarki Komunalnej obsługuje pod względem administracyjnym 105 szt. wspólnot
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mieszkaniowych o kub. 99.956,22m Ponadto dla wielu z nich świadczy również usługę sprzątania w
budynkach jak i przyległych posesjach
- zarządzanie zasobem komunalnym miasta Kostrzyn nad Odra do którego należą:
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- 6648,96m powierzchni budynki komunalne i socjalne
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- 2159,96 m powierzchni lokale użytkowe
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- 426 mieszkań o powierzchni 10312,41m w budynkach wspólnot mieszkaniowych do którego należą:
2
- 24 lokale użytkowe o pow. 2.159,96m w budynkach wspólnot mieszkaniowych i Miasta.
Stan budynków komunalnych jest zadowalający i stale jest on poddawany przeglądom budowlanym, jak
również konserwacjom przez wyspecjalizowane firmy.
DAiUR:
Grupa budowlana:
- ogólno pojęte prace remontowo – budowlane, modernizacja istniejących budynków
- roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
- prace ziemne przy wykopach liniowych i szerokoprzestrzennych w gruntach nienawodnionych
- prace na wysokości związane z wykonywaniem konserwacji dachów i drobnych napraw dekarskich
- wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych, konserwacja i remonty tychże
Grupa elektryczna:
- przeglądy stacji transformatorowych
- oględziny stacji transformatorowych
- przeglądy i sprawdzanie połączeń elektrycznych
- przeglądy rozdzielni NN
- wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych
- wykonywanie pomiarów urządzeń elektrycznych
3

- wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach i na zewnątrz
- układanie kabli elektrycznych w wykopie
- prace związane z podłączeniem urządzeń: silniki, napędy, falowniki, sondy, przetworniki
- układanie instalacji systemów alarmowych i monitoringu
Grupa mechaniczna:
- konserwacja maszyn i urządzeń
- drobne prace ślusarskie polegające na: dorobieniu uchwytów, mocowań
- montaż uchwytów i mocowań
- montaż urządzeń
- naprawa urządzeń (pompy, przekładnie) polegające na wymianie uszczelnień, łożysk, korpusów itp.,
- naprawa silników maszyn i urządzeń
- prace związane z wejściem do studzienek i kanałów w celu demontażu urządzeń.
Wszelkie prace realizowane są w oparciu o przepisy BHP i dodatkowo w przypadku grup mechanicznej i
budowlanej, po odłączeniu zasilania przez uprawnionego elektryka.
Zakład: Targowisko Przygraniczne
Zakład pod nazwą Miejskie Targowisko Przygraniczne prowadzi swą działalność na terenie dzierżawionym o
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powierzchni 24,5 tys. m na którym znajdują się pawilony handlowe i usługowe innych podmiotów
gospodarczych. Spółka poprzez swoje zakłady na tym terenie realizuje prace porządkowe, usuwanie
nieczystości stałych, obsługę dostawy energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków od niektórych podmiotów.
Realizuje drobne naprawy.
Zamawiający użytkuje m.in.:
–
2 Ujęcia Wody na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą: przy ul. Granicznej, ul. Prostej oraz zbiorniki
wody na Wzgórzu Grudzia, z których dostarczana jest woda dla całego miasta Kostrzyna nad Odrą, zarówno
do celów konsumpcyjnych jak i technologicznych. Posiadane ujęcia wody wyposażone są w instalację
monitorowania i alarmowania,
–
2 oczyszczalnie ścieków, z których jedna jest miejską oczyszczalnią ścieków. Obiekty wyposażone
są w sygnalizację alarmowania,
–
2 główne przepompownie ścieków wyposażone w system monitorowania,
oraz posiada:
–
7 kotłowni gazowych, z których dostarczane jest ciepło do budynków mieszkalnych,
–
11 garaży wchodzących w skład segmentów garażowych przy ul. Jana Pawła II. Wszystkie garaże
są wynajmowane przez osoby trzecie,
–
budynki biurowo-warsztatowe oraz budowle i obiekty związane z prowadzonymi rodzajami
działalności.
–
1 Baza magazynowo – transportowa (obiekt zaczął działalność w 2013 roku) na Oś. Leśnym.
Pozostałe informacje dotyczące Zamawiającego.
1. Zamawiający utrzymuje ok. 20km dróg krajowych - jezdnie.
2. Zamawiający utrzymuje ok. 50km dróg miejskich – jezdnie i chodniki
3. Zamawiający w ramach swojej działalności świadczy usługi polegające na stałej konserwacji jednego
zakładu produkcyjnego oraz dokonuje napraw cząstkowych dróg i dachów (wymiana pokrycia papowego).
Stanowi to znikomy procent obrotów Zamawiającego.
4. Łączny obrót zamawiającego w roku 2012 wyniósł 28.273.159,50zł
5. Główne działalności zamawiającego o największym obrocie to:
- sprzedaż zimnej wody 15%
- zrzut ścieków 21%
- wywóz nieczystości stałych 8%
- obrót ciepłem 11%
Dzierżawa nieruchomości (targowisko przygraniczne) 13%
6. Planowana wysokość obrotów na obecny rok 27.700.000,00zł
7. Stan zatrudnienia na dzień 08.11.2013r. - 171 osób
8. Struktura wiekowa:
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20-30 lat 18 osób
21-40 lat 36 osób
41-50 lat 46 osób
powyżej 51 lat 71 osób
Rodzaje działalności prowadzonej przez zamawiającego, symbole PKD (zakres podstawowy oferty):
35,30,Z; 36,00,Z; 37,00,Z; 38,11,Z; 38,12,Z; 38,21,Z; 38,32,Z; 42,21,Z; 43,22,Z; 43,99,Z;
68,20,Z; 68,32,Z; 81,21,Z; 81,29,Z; 81,30,Z
zakres rozszerzony – opcje dodatkowe: 41,10,Z; 41,20,Z; 42,11,Z; 42,22,Z; 43,21,Z; 43,31,Z;
43,32, Z; 43,33,Z; 43,91,Z;
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności
gospodarczej wyszczególnionej symbolami PKD w pkt. I, oraz posiadaniem i dysponowaniem mieniem
wykorzystywanym w tej działalności, oraz ubezpieczenie floty samochodowej wskazanej w wykazie wg
załącznika nr 5 w zakresie OC, AC, KR, odrębne ubezpieczenie szyb, NW komunikacyjne.
Kod CPV: 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1

A. W ramach ubezpieczenia OC związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej
wykonawca ubezpieczy zamawiającego w zakresie:
1. odpowiedzialności deliktowej z uwzględnieniem szkód powstałych w wyniku awarii, działania oraz
eksploatacji sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. W tym w
posiadanych nieruchomościach,
2. odpowiedzialności kontraktowej ,
3. OC z tytułu wprowadzenia produktu do obrotu (woda, energia cieplna), w tym za szkody spowodowane
przez niedostarczenie energii lub dostarczenie energii o niewłaściwych parametrach.
dodatkowe klauzule:
4. szkody poniesione przez pracowników w następstwie wypadków przy pracy,
5. szkody wynikające z nagłego zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami wprowadzonymi do
wody, gruntu lub powietrza,
6. szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych lub zakażeń,
7. Okres ochrony ubezpieczeniowej: 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
8. Zamawiający dopuszcza dolną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela (franszyzy integralnej) w
wysokości 1000zł
9. Zamawiający wymaga zapłaty składki w czterech równych ratach (kwartalnie).
10. Zakres terytorialny: Polska.
11. Suma gwarancyjna: 2.000.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia lub wypadki w rocznym okresie
ubezpieczenia w zakresie pkt. 1 do 3,
oraz limity odpowiedzialności ustanowione na jedno i na wszystkie zdarzenia lub wypadki w zakresie pkt. 4
do 6:
- szkody poniesione przez pracowników – 200.000,00 zł,
- szkody wynikające z nagłego zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami – 2.000.000,00 zł,
- szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych lub zakażeń – 1.000.000,00 zł.
12. Zamawiający wymaga złożenia oferty w pakiecie podstawowym na rodzaje działalności zgodnie z
wymienionymi w pkt. I PKD oraz według uznania i wyboru Zamawiającego – inne PKD według KRS jako
opcje dodatkowe, przy uwzględnieniu informacji wskazanych w punkcie I.
13. Klauzule obligatoryjne:
a. Klauzula terminu dokonania oględzin
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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.
b. Reprezentantów
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca nie odpowiada za
szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które
ubezpieczający ponosi odpowiedzialność przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się właścicieli,
członków zarządu członków rady nadzorczej i prokurentów
c. Niezmienności stanu faktycznego:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczeni, ustala się, że Ubezpieczający zwolniony jest z
obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu szkody, jeżeli wymagają tego
względy bezpieczeństwa lun konieczne jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki
działalności.
d. Bezzwłocznej naprawy szkody:
Z zastosowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających
natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się
możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone
ekipy naprawcze Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego
zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami
ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Towarzystwu
Ubezpieczeniowemu dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Zakładu
Ubezpieczeń elementów uszkodzonych podlegających wymianie.
e. Uznania:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu
umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności , które są istotne z punktu widzenia oceny
ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel
przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. Postanowienia niniejszej
klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.
B. W ramach ubezpieczenia OC – odrębne imienne ubezpieczenie dla Zarządcy Nieruchomości na
wartość 50.000 euro. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów jako obowiązkowe
ubezpieczenie zarządcy.

1. Okres ochrony ubezpieczeniowej : 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Zamawiający wymaga zapłaty składki w czterech równych ratach (kwartalnie).
C. W ramach ubezpieczenia floty samochodowej wykonawca ubezpieczy pojazdy oraz kierowców
zamawiającego w powyższym zakresie, przy czym należy uwzględnić, że flota zamawiającego
porusza się głównie w obszarze ościennych gmin, sporadycznie na terenie kraju. Pojazdy
wyposażone są w monitoring GPS. Poza okresem pracy w terenie umieszczane są w garażach
zamykanych.
1. Okres ochrony ubezpieczeniowej: 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
2. Zamawiający wymaga złożenia oferty ze zniesieniem udziału własnego w szkodzie. Naprawy
samochodów, których wiek wynosi do 5 lat mają być realizowane w wariancie serwisowym, a o wieku
powyżej 5 lat w wariancie kosztorysowym.
3. Odrębne ubezpieczenie szyb.
4. Zamawiający wymaga zapłaty składki w czterech równych ratach (kwartalnie).
5. Wykonawca wystawi roczne umowy ubezpieczenia zbiorcze dla wszystkich pojazdów oraz indywidualne
potwierdzenia dla każdego pojazdu.
6. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia OC w czasie trwania umowy będą zwracane w
wysokości proporcjonalnie do ilości niewykorzystanych miesięcy.
7. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczeń dobrowolnych w czasie trwania umowy będą zwracane w
wysokości proporcjonalnie za każdy dzień okresu niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
8. Pojazdy nowo nabywane będą automatycznie objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w
umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu) z chwilą:
-dla pojazdów nabywanych w trakcie okresu ubezpieczenia rozpocznie się od momentu zgłoszenia
pojazdu do ubezpieczenia,
- pojazdy posiadające ważną polisę OC z dniem kolejnym po wygaśnięciu dotychczasowego
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ubezpieczenia.
9. Pojazdy zostaną ubezpieczone na warunkach niniejszej SIWZ po wygaśnięciu bieżących polis
ubezpieczenia.
10. Sumy ubezpieczeniowe pojazdów zamawiający wskazał w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji.
III. 2. Pozostałe wymogi dotyczące zamówienia:
1. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających.
Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z
art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do 30% wartości zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający oczekuje dostawy polis ubezpieczeniowych do swojej siedziby najpóźniej 6 dni przed
dniem obowiązywania nowych polis.
6. Ceny należy podać w PLN.
7. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie będą miały OWU ubezpieczyciela – Wykonawcy.
8. Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości ma być ubezpieczeniem obowiązkowym w oparciu o aktualne
rozporządzenie Ministra Finansów.
9. Budynki zarządzane przez Zamawiającego stanowią zasób komunalny i objęte są odrębnym
ubezpieczeniem majątkowym. Podlegają obowiązkowej kontroli obiektów zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego oraz dokonywane są w nich bieżące zalecenia zawarte w protokołach z przeglądów. Ponadto
obiekty objęte są stałą konserwacją na podstawie umowy zawartej z wykonawcą zewnętrznym.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:


posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jak w niniejszym
zamówieniu,



posiadania wiedzy i doświadczenia.



dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.



sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez
Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Stwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez analizę i ocenę
dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy przez powołaną do tego komisję
przetargową, na zasadzie: spełnia/nie spełnia. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie
potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony. W
przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez
Wykonawcę, warunek zostanie uznany za nie spełniony.
Zamawiający stwierdzi spełnianie warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności jak w niniejszym zamówieniu po przedstawieniu aktualnego
zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski zgodnie
z ustawą z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 11
poz.66), w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.
Zamawiający stwierdzi spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, oraz posiadania wiedzy i doświadczenia, odpowiednio na podstawie odpisu z KRS i
oświadczenia o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów:
Celem potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania
formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące oryginały dokumentów lub poświadczone za
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zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy :

Formularz ofertowy (Załączniki nr 1 i 1a).

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na
podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 2)

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Załącznik nr 3).

Oświadczenie wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp (wzór informacji stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), a w przypadku gdy należy do grupy
kapitałowej – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.).
– Załącznik nr4

Aktualna koncesja, zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z
dnia 22.05.2003 r. (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę podpisującego ofertę).

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 /sześć/ miesięcy przed upływem terminu składania ofert
(oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
podpisującego ofertę).

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba
podpisująca nie jest osobą uprawnioną na podstawie wpisu do właściwego organu rejestrującego. Jeżeli
pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć wykonawcy /nie nadruk
firmowy/, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis.

Ogólne warunki ubezpieczenia (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę podpisującego ofertę).

Wzór umowy (Załącznik nr 9)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni załączyć do oferty:

Pełnomocnictwo dla jednego z nich w zakresie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru - dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów oraz osobach uprawnionych do porozumiewania się w sprawie przetargu
Obowiązującym sposobem porozumiewania się stron jest forma pisemna z dopuszczeniem faksu i poczty
elektronicznej.
W wyjątkowych sytuacjach dla rozwiązania problemów formalnych osobą uprawnioną przez Zamawiającego
do kontaktu z Wykonawcami jest Sławomir Łysiak. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące
00
00
przetargu: 7 – 15 .
Wszelkie pytania i wnioski o wyjaśnienie zapisów niniejszej specyfikacji należy kierować pisemnie do
zamawiającego.
Adres do korespondencji:
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Kostrzynie nad Odrą
ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel.: (0-95) 727-96-00, fax.: (0-95) 727-96-01, e-mail: mzk@kostrzyn.pl
strona internetowa: www.mzk.kostrzyn.pl / przetargi
VII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
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. Odmowa wyrażenia zgody powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
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IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, którą należy opisać w następujący sposób:
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i floty samochodowej MZK Sp. z o.o.”
00
Nie otwierać przed godz. 13 , dnia 10.12.2013 r.
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.
2. Oferta ma być złożona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie
wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
3. Wykonawca załączy do oferty aktualny tekst ogólnych warunków ubezpieczenia, które będą obowiązywały
w całym okresie ubezpieczenia.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
6. Oferta ma być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy,
upoważnionego do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wpisem o
reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub
udzielonym pełnomocnictwem, przy zastosowaniu imiennych pieczątek. Gdy ofertę podpisuje osoba,
która nie jest wymieniona w dokumencie stwierdzającym uprawnienia firmy do występowania w obrocie
prawnym, do oferty musi być dołączone na piśmie stosowne pełnomocnictwo w tej sprawie podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Brak załączenia pełnomocnictwa do oferty skutkować
będzie wezwaniem do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
7. Zamawiający wymaga sporządzenia oferty w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których oferent naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę.
9. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty oraz załączniki.
10. Zaleca się, aby kompletna oferta łącznie z załącznikami miała zszyte i ponumerowane strony.
11. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
12. Jeżeli w załączniku zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony, zamieszczając na nich
wymagane załącznikiem wzorcowym informacje.
13. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego
ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy prawo zamówień
publicznych. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych kartkach oferty
nie spiętych z całością oferty. Zaleca się, aby kartki te były ponumerowane. Zszyta zasadnicza część oferty
nie obejmująca tak wyodrębnionych kartek będzie częścią jawną oferty. Kartki tworzące część jawną oferty
mają być także, ale odrębnie spięte.
14. Oferty nie podpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ z
zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3, zostaną odrzucone bez rozpatrywania. Odrzucone zostaną również
oferty, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zawierają rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, zawierają błędy w obliczeniu ceny lub wykonawca w terminie 3
dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania
ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem
ZMIANA/WYCOFANIE.
16. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu.
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskich Zakładów
00
Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, do dnia 10.12.2013 r., do godz. 13 .
10
2.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 10.12.2013 r. o godz. 13 .
3.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4.
Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące cen zawartych w ofertach, ilości placówek, w których będą realizowane bony towarowe
oraz ich powierzchnia handlowa.
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XI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę należy podać w PLN.
2. Cenę stanowi łączna kwota składek za poszczególne ubezpieczenia.
3. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.
4. Cena może być tylko jedna.
5. Zamawiający będzie porównywał wartość rocznych składek zaoferowanych przez wykonawców.
6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz 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.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej, a jedynie w złotych
polskich.
8. Jeżeli wykonawca rozbieżnie poda w formularzu ofertowym cenę wyrażoną cyfrą i słownie, zamawiający
za właściwie podaną uzna cenę wyrażoną słownie.
9. Jeżeli kwota podana za całość zamówienia, tj. suma składek za poszczególne klauzule i zakresy, nie
będzie stanowiła sumy składek jednostkowych, zamawiający uzna, że poprawnie podano składki
jednostkowe i dokona przeliczenia składki rocznej za całość zamówienia. O dokonanej poprawce
wykonawca zostanie poinformowany.
10. Jeżeli kwota rat kwartalnych nie będzie stanowiła ¼ wartości składki rocznej, zamawiający dokona
podzielenia wartości składki rocznej przez 4, aby uzyskać kwotę składki kwartalnej.
XII. Kryteria oceny ofert.
Cena - wartość składki rocznej – 100%,
Zamawiający do oceny ofert zastosuje wzór matematyczny:
- w kryterium cena

Cena najniższa
P = --------------------------------- x 100pkt
Cena oferty badanej

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.
Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów w poszczególnych kryteriach,
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w
niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców biorących udział w
postępowaniu o zamówienie, podając nazwę (firmę), adres (siedzibę) wybranego wykonawcy oraz cenę
najkorzystniejszej oferty.
2.

3.

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, lub 10 dni od
dnia przekazania – w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Zamawiający zawrze umowę bez stosowania powyższych terminów, jeśli w postępowaniu zostanie złożona
tylko jedna oferta.
4.

5.

Umowę będzie stanowiła polisa sporządzona przez wybranego wykonawcę.

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji
Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
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Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie zgodnie ze sposobem porozumiewania się
Stron. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji wpłynie do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie
ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wykonawcom, którym przekazał specyfikację
oraz umieści na stronie internetowej bez wskazania źródła zapytania.
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
1. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy, przysługuje odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym, a na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego
3.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Termin na wniesienie odwołania wynosi 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą
elektroniczną, albo w terminie 10 dni – w przypadku przesłania informacji innym sposobem.
6.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której był
zobowiązany na podstawy ustawy, na które nie przysługuje odwołania.
8.
Zamawiający w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
9.
Zamawiający nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, przesyła kopię odwołania innym
wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
10.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje. Przystąpienie doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię –
zamawiającemu i wykonawcy, który wniósł odwołanie zgodnie z zapisami art. 185 ust. 2 ustawy.
11.
Szczegóły i zasady stosowania środków ochrony prawnej określają art. 179-198g ustawy.
5.

Wykaz załączników:
1.
Formularz ofertowy – załączniki nr 1 i 1a.
2.
Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1. - załącznik nr 2.
3.
Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1. - załącznik nr 3.
4.
Formularz oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy –
załącznik nr4
5.
Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu – załącznik nr 5.
6.
Wykaz szkód w ostatnich 3 latach działalności – ubezp. OC– załącznik nr 6.
7.
Wykaz szkód w ostatnich 3 latach działalności – ubezp. floty– załącznik nr 7.
8.
Informacja dotycząca wypadków przy pracy w latach 2009 – 2013 - załącznik nr8.
9.
wzór umowy – załącznik nr9.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający:

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kopernika 4a, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

1. Nazwa Oferenta ...............................................................................................................................
2. Adres
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................tel./faks/e-mail
.....................................................................................................................................

3. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej i floty samochodowej Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z
o.o. za cenę .................................... złotych (A+B+C)
(słownie: ..........................................................................................................................................)
W tym:
A. roczna składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości …......................................... zł
płatna w czterech ratach - kwartalnie w wysokości po ........................................... zł każda.
B. roczna składka za ubezpieczenie OC Zarządcy Nieruchomości w wysokości …....................................... zł
płatna w czterech ratach - kwartalnie w wysokości po ........................................... zł każda.
C. roczna składka za ubezpieczenie floty samochodowej w wysokości …..................................................... zł
płatna w czterech ratach - kwartalnie w wysokości po ........................................... zł każda.
Zakres i cena składnika A oferty zawiera się w tabeli:
Lp.

1
2

Zakres

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia (PKD: 35,30,Z;

Suma
gwarancyjna,
limit /zł/

Roczna
składka /zł/

Franszyza
/zł/

2.000.000,00

36,00,Z; 37,00,Z; 38,11,Z; 38,12,Z; 38,21,Z;
38,32,Z; 39,00,Z; 42,21,Z; 43,22,Z; 43,99,Z;
68,20,Z; 68,32,Z; 81,21,Z; 81,29,Z; 81,30,Z)
delikt, kontrakt,
3

Odpowiedzialność cywilna związana z wprowadzeniem
produktu do obrotu

2.000.000,00

44.

szkody poniesione przez pracowników w następstwie
wypadków przy pracy,

200.000,00

55.

szkoda wynikająca z nagłego zanieczyszczenia środowiska
szkodliwymi substancjami wprowadzonymi do wody, gruntu
lub powietrza,

2.000.000,00

66.

szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych lub
zakażeń

1.000.000,00

77.

klauzula terminu dokonania oględzin

88.

klauzula reprezentantów

99.

klauzula bezzwłocznej naprawy szkody

10
10. klauzula uznania
11
11. klauzula terminu dokonania oględzin
12. Opcja dodatkowa – PKD 43,21,Z

2.000.000,00

13. Opcja dodatkowa – PKD 41,20,Z

2.000.000,00

14. Opcja dodatkowa – PKD 42,22,Z

2.000.000,00

15. Opcja dodatkowa – PKD 43,91,Z

2.000.000,00
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Lp.

Zakres

Suma
gwarancyjna,
limit /zł/

16. Opcja dodatkowa – PKD 42,11,Z

2.000.000,00

17. Opcja dodatkowa – PKD 43,32,Z

2.000.000,00

18. Opcja dodatkowa – PKD 43,31,Z

2.000.000,00

19. Opcja dodatkowa – PKD 43,33,Z

2.000.000,00

20. Opcja dodatkowa – PKD 41,10,Z

2.000.000,00

Razem

Roczna
składka /zł/

Franszyza
/zł/

…....................

xxxxxxxxxxx

21. Okres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC: 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

22. Wysokość składek dla poszczególnych pojazdów przedstawiamy w tabeli – załącznik nr 1a.
23. Okres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie floty samochodowej: 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
24. Naprawy samochodów, których wiek wynosi do 5 lat mają być realizowane w wariancie serwisowym, a o
wieku powyżej 5 lat w wariancie kosztorysowym.
25. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń.
26. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
27. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do dostarczenia polis we wskazanym
terminie.
28. Prosimy o zastrzeżenie oznaczonych informacji stanowiących tajemnicę handlową znajdujących się na niżej
wymienionych dokumentach:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….............................
............................................................................................................………………………………………………

................................................................................ .....................................................................................
Miejscowość, data

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)
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ZAŁĄCZNIK NR 2

……………………………
pieczęć Oferenta
OŚW IADCZENIE
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i floty samochodowej
Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.

Miejskich

reprezentując firmę (nazwa firmy) ........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu nie
spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

..……………….............................

……….................................................................

miejscowość, data
(podpis osoby uprawnionej doreprezentowania Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR3
………………………………………..
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i floty samochodowej Miejskich
Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.

oświadczam/-my, że spełniam/-my warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr
113, poz. 759 z późn. zm.) dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywanie określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………………
(podpisy oraz pieczątki imienne upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR4
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i floty samochodowej Miejskich
Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.”,
prowadzonym

przez

……………………………………………………………..………..

oświadczamy, że


nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych *,



należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________

_____________________________________
PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY

* - niepotrzebne skreślić.
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ZAŁĄCZNIK NR 6

Wykaz szkód w ostatnich 3 latach działalności – OC z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej

16.12.2010 – 15.12.2011
16.12.2011 – 15.12.2012

- 2011-06-21 – wypłacono 19.800,00 zł
- 2012-09-27 – wypłacono 57.264,58 zł
- 2012-09-27 – rezerwa 502.284,54 zł

16.12.2012 –obecnie

- 2012-06-13 – wypłacono 483,09 zł
- 2013-04-24 – wypłacono 996,58 zł
- 2013-04-26 – wypłacono 872,67 zł
- 2013-07-01 – wypłacono 4.869,63 zł
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ZAŁĄCZNIK NR 7
Wykaz szkód komunikacyjnych spowodowanych przez kierujących pojazdami należącymi do
Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w ostatnich 3 latach
Data szkody

Rodzaj ubezpieczenia

Wartość wypłaconego odszkodowania

2011.05.23

AC

552,84 zł

2011.07.28

OC

600,00 zł

2011.08.29

OC

469,92 zł

2011.09.16

OC

51.109,97 zł

2011.09.16

AC

13.779,25 zł

2012.03.20

AC

2.355,82 zł

2012.04.25

AC

800,00 zł

2013.07.02

AC

585,37zł

2013.07.04

AC

8.232,43 zł

2013.07.29

OC

1.682,78 zł
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ZAŁĄCZNIK NR 8
Informacja dotycząca wypadków przy pracy w latach 2009 – 2013.
W 2009 roku miały miejsce dwa wypadki pracowników na stanowiskach robotniczych.
Wypadek 1
Przy wykonywaniu prac związanych z załadunkiem i transportem nieczystości stałych. Skutki wypadku:
złamanie kostki bocznej podudzia lewego – wypadek lekki.
Wypadek 2
Miał miejsce przy wykonywaniu prac instalacyjnych armatury węzła cieplnego. Skutki wypadku: zmiażdżenie
czwartego palca lewej dłoni – wypadek lekki.
W 2010 roku miały miejsce trzy wypadki pracowników na stanowiskach robotniczych.
Wypadek 1
Podczas wymiany wodomierzy na prywatnej posesji. Właściciel nie zabezpieczył psa, który ugryzł
pracownika Zakładu Wodociągów. Skutki wypadku – rana szarpana prawej ręki – wypadek lekki.
Wypadek 2
Zdarzenie miało miejsce podczas prac związanych z usuwaniem awarii wodociągowej, pracownik
przesuwając wąż stanął na oblodzonej nawierzchni, co przyczyniło się do utraty równowagi. Skutki wypadku:
stłuczenie stawu kolanowego prawego – wypadek lekki.
Wypadek 3
Podczas czynności usuwania śniegu na bazie MZK Sp. z o.o. przy pomocy łopaty, pracownik doznał urazu.
Skutki wypadku: zerwanie ścięgna ramienia prawego – wypadek lekki.
W 2011 roku miały miejsce cztery wypadki pracowników na stanowiskach robotniczych.
Wypadek 1
Wypadek nastąpił podczas prac spawalniczych, pracownik przygotowując materiał, w niewłaściwy sposób
zabezpieczył go, wówczas materiał spadł na jego dłoń. Skutki wypadku: złamanie paliczka małego prawej
ręki – wypadek lekki.
Wypadek 2
Podczas prac w wykopie na pracownika osunęła się mokra ziemia. Skutki wypadku: złamanie kości
łonowych i kulszowych – wypadek lekki.
Wypadek 3
Podczas wchodzenia po schodach do budynku ze względu na ubytek w stopniu schodów, pracownik stracił
równowagę i upadł. Skutki wypadku: zerwanie stawu skokowego – wypadek lekki.
Wypadek 4
Podczas przebierania się w szatni po zakończonej pracy, pracownik pośliznął się na mokrej nawierzchni i
upadł . Skutki wypadku: złamane nadgarstka lewej dłoni – wypadek lekki.
W 2012 roku miały miejsce trzy wypadki pracowników na stanowiskach robotniczych.
Wypadek 1
Podczas zbierania odpadów gabarytowych na terenie miasta, pracownik podniósł duży objętościowo
nasiąknięty wodą przedmiot, który wyśliznął się z rąk. Skutki wypadku: zerwanie mięśnia ramienia prawego
– wypadek lekki.
Wypadek 2
Podczas przeprowadzania odczytów wodomierzy, pracownik wszedł na prywatną posesję gdzie ugryzł go
niezabezpieczony przez właściciela pies. Skutki wypadku: rana dłoni lewej ręki – wypadek lekki.
Wypadek 3
Podczas przeprowadzania odczytów wodomierzy w budynkach mieszkalnych, pracownik wchodząc po
schodach pośliznął się z niesprawnego stopnia. Skutki wypadku: skręcenie stawu skokowego – wypadek
lekki.
W 2013 (stan na listopad) roku miały miejsce trzy wypadki pracowników na stanowiskach robotniczych.
Wypadek 1
Podczas prac remontowych pomieszczenia, pracownik źle stanął na stopniu nawierzchni i upadł. Skutki
wypadku: skręcenie stawu skokowego – wypadek lekki.
Wypadek 2
19

Podczas wymiany siłownika w samochodzie ciężarowym, pracownikowi ześliznął się łom i upadł. Skutki
wypadku: częściowe zerwanie mięśnia uda prawego – wypadek lekki.
Wypadek 3
Podczas zabezpieczania kontenera, pracownik wchodząc po drabince kontenera pośliznął się i upadł. Skutki
wypadku: stłuczenie przedramienia prawego – wypadek lekki.
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ZAŁĄCZNIK NR 9
UMOWA ……….. (WZÓR)
zawarta w dniu r. ……………… z Oferentem wybranym w przetargu w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp,
pomiędzy:
Miejskimi Zakładami Komunalnymi Spółka z o.o.
z siedzibą w
66-470 Kostrzyn nad Odrą,
ul. Kopernika 4a
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000158228,
NIP: 598-000-42-38,
REGON: 210022921
reprezentowaną przez:
Olgierda Kłaptocza – Prezesa Zarządu
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą przy ul. …………………….., ………………………………...
NIP: …………………… , REGON: ………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług ubezpieczeniowych w zakresie:
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
b) Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości
c) Ubezpieczenie floty samochodowej
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy od 01.01.2014 do 31.12.2014r.
§3
1. Przedmiot oraz warunki wykonania zamówienia określają szczegółowo niniejsza umowa, Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia (w tym załączniki do SIWZ) oraz oferta Wykonawcy.
2. SIWZ wraz z załącznikami, oferta Wykonawcy oraz ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczenia
Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. W części nieuregulowanej w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz niniejszej umowie, zastosowanie będą miały
ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
4. Postanowienia SIWZ (w tym załączników do specyfikacji), oferty Wykonawcy oraz niniejszej umowy mają
pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych i/lub szczególnych warunków ubezpieczenia, z
zastrzeżeniem pkt. 6.
5. W przypadku, gdy postanowienia ogólnych i/lub szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy są
bardziej korzystne dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego niż postanowienia SIWZ mogą być włączone do
zakresu ubezpieczenia na podstawie zapisów § 8 niniejszej umowy.
§4
Wykonawca zgodnie z wymogami zamawiającego rozszerza zakres ubezpieczenia o następujące klauzule
obligatoryjne:
Nazwa klauzuli obligatoryjnej

Reprezentantów

Treść klauzuli obligatoryjnej
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że Towarzystwo
Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody
wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego
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niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które
ubezpieczający ponosi odpowiedzialność przy czym
przez wymienione tu osoby rozumie się właścicieli,
członków zarządu członków rady nadzorczej i
prokurentów

Niezmienności stanu faktycznego

Bezzwłocznej naprawy szkody

Uznania

Terminu dokonania oględzin

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczeni, ustala się, że Ubezpieczający
zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia
niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu
szkody,
jeżeli
wymagają
tego
względy
bezpieczeństwa lun konieczne jest zapobieżenie
dalszym
stratą
wynikającym
ze
specyfiki
działalności.
Z zastosowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód
wymagających natychmiastowej naprawy w celu
zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia
usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego
dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie
przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze
Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane
firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W
przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami
wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia,
Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i
przedłożenia Zakładowi Ubezpieczeń dokumentacji
zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do
dyspozycji
Towarzystwa
Ubezpieczeniowego
elementów uszkodzonych podlegających wymianie.
Z
zachowaniem
pozostałych
niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy
zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były
wszelkie okoliczności , które są istotne z punktu
widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie
dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które
zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy
ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą.
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają
zastosowania do przypadków uregulowanych w art.
816 kodeksu cywilnego.
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
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Ustawy Prawo
zamówień publicznych).
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na dzień wskazany w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy, w przypadku nie rozpoczęcia przez
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Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia, bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania
do rozpoczęcia realizacji zamówienia ze strony Zamawiającego. Rozwiązanie umowy z powyższych
przyczyn jest tożsame z jej rozwiązaniem z winy Wykonawcy. Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron z zastosowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w
przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień niniejszej umowy. W dacie rozwiązania
umowy ulegają rozwiązaniu umowy ubezpieczenia (polisy) zawarte w ramach niniejszej umowy. Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie następuje w formie pisemnej z uzasadnieniem, pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia.
§6
1. Na potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia Wykonawca wystawi umowy ubezpieczenia (polisy).
2. Umowy ubezpieczenia (polisy) winny być dostarczone do siedziby zamawiającego w terminie najpóźniej 6
dni przed dniem obowiązywania nowych polis.
3. Ubezpieczyciel wystawi jedną wspólną umowę ubezpieczenia na wszystkie ryzyka oraz oddzielną na
pojazdy, w zakresie OC firmy i oddzielną na OC zarządcy.
4. Umowy ubezpieczenia będą wystawiane na okres ubezpieczenia od 01.01.2014 do 31.12.2014r.
§7
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, odpowiednio do treści art.. 144 ust. 1
Ustawy prawo zamówień publicznych, jak również możliwość wprowadzenia zmian nieistotnych, tj. takich, że
wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na
krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, czy też o wynik postępowania.
2. Zmiany istotne w zawartej umowie mogą być dokonane w przypadkach wymienionych poniżej:
- Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za
którą żadna strona nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania
umowy zgodnie z SIWZ; jedna stron poinformuje drugą na piśmie o zaistnieniu okoliczności wskazanych
powyżej;
- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; jedna ze stron poinformuje
drugą na piśmie o zaistnieniu okoliczności wskazanych powyżej;
- zmiany danych (min. adres, sposób reprezentacji, osoby uprawnione do reprezentacji) dotyczących
wykonawcy, zamawiającego lub innych podmiotów objętych ubezpieczeniem wymienionych w pkt I SIWZ lub
zmiany dotyczące liczby i formy prawnej podmiotów objętych ubezpieczeniem; jedna ze stron poinformuje
drugą na piśmie o zaistnieniu okoliczności wskazanych powyżej;
- korzystne dla zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmiany ogólnych warunków
ubezpieczenia wykonawcy; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o zaistnieniu powyższych
okoliczności wskazując korzyści zmiany; wykonawca poinformuje zamawiającego o wpływie zmiany na cenę
zamówienia;
- przeniesienie do zakresu ubezpieczenia, zapisów korzystniejszych (niż zapisy SIWZ) dla Zamawiającego a
wynikających ze zmiany Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wykonawcy wybranego do realizacji
zamówienia w ramach prowadzonego postępowania a mających miejsce po zawarciu umowy jedna ze stron
poinformuje drugą na piśmie o zaistnieniu powyższych okoliczności; wykonawca poinformuje
zamawiającego o wpływie zmiany na cenę zamówienia;
- zmiana przepisów prawa (nowelizacja lub wprowadzenie nowych przepisów); jedna ze stron poinformuje
drugą na piśmie o konieczności zmiany umowy w związku ze zmianą przepisów prawa; wykonawca
poinformuje zamawiającego o wpływie zmiany na cenę zamówienia;
- powstanie nowe ryzyko nie przewidziane wcześniej w SIWZ; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o
zaistnieniu powyższych okoliczności wskazując korzyści zmiany umowy w związku z powstaniem nowego
ryzyka; wykonawca poinformuje zamawiającego o wpływie zmiany na cenę zamówienia;
- powstanie nowy produkt na rynku ubezpieczeń w zakresie objętym umową jedna ze stron poinformuje
drugą na piśmie o zaistnieniu powyższych okoliczności; wykonawca poinformuje zamawiającego o wpływie
zmiany na cenę zamówienia.
- w przypadku objęcia usług ubezpieczeniowych podatkiem VAT; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie
o konieczności zmiany zapisów umowy w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych powyżej;
wykonawca poinformuje zamawiającego o wpływie zmiany na cenę zamówienia.
23

- zmiana wartości zamówienia związana z nabyciem mienia, doubezpieczeniem, przeszacowaniem wartości
mienia, podwyższeniem sumy ubezpieczenia
wskutek inwestycji/modernizacji/ulepszenia lub
podwyższeniem sumy gwarancyjnej i limitów; jedna ze stron poinformuje drugą na piśmie o konieczności
zmiany zapisów umowy w związku z zaistnieniem okoliczności wskazanych powyżej; wykonawca
poinformuje zamawiającego o wpływie zmiany na cenę zamówienia (zamówienie uzupełniające).
3. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust. 2, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą
zmianę, zawierającego opis zmiany oraz uzasadnienie zmiany. Wykonawca wyliczy koszt wprowadzenia
zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na jego wynagrodzenie.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie za cenę łączną: ………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………….. złotych)
2. Płatność składki będzie dokonywana w następujących terminach:
DATA PŁATNOŚCI RATY

NUMER RATY
I Rata
II Rata
III Rata
IV Rata

3. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego na podstawie polecenia
przelewu, pod warunkiem znajdowania się na nim wystarczającej ilości środków finansowych.
§9
1. W sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy:
a) Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą:
- ………………………………………………………….
b) Wykonawca wyznacza do realizacji przedmiotu zamówienia i kontaktów z Zamawiającym w trakcie
realizacji zamówienia
- ………………………………………………………….
Imię i Nazwisko

Adres placówki w
której osoba jest
zatrudniona

Numer telefonu
kontaktowego

Numer faksu

Adres e-mail

c) Wykonawca wyznacza do likwidacji szkód i kontaktów z Zamawiającym
Imię i Nazwisko

Adres placówki w
której osoba jest
zatrudniona

Numer telefonu
kontaktowego

Numer faksu

Adres e-mail

2. O zmianie personelu wyznaczonego do kontaktu strony powiadamiają się wzajemnie w ciągu 14 dni od
zaistnienia zmiany.
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§ 10
1. Niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego podlega prawu polskiemu i winna być
interpretowana zgodnie z tym prawem.
2. Strony uzgadniają, że w przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszej umowy lub w związku
z nią, dołożą wszelkich starań w celu ich rozstrzygnięcia w drodze negocjacji prowadzących do ich
polubownego zakończenia. We wszelkich sporach, które nie będą mogły być rozstrzygnięte przez strony w
drodze negocjacji w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od otrzymania przez jedną ze stron wniosku o polubowne
rozstrzygnięcie danego sporu, każda ze stron może wnieśc pozew do polskiego sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego. Polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego
będzie wyłącznie właściwy dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub
związanych z nią.
§ 11
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Jeżeli okaże się , że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych
uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Nieważność pojedynczych klauzul umownych nie skutkuje w żadnym wypadku nieważnością całej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy z wnioskiem o przyznanie z funduszu
prewencyjnego na jego rzecz określonej kwoty pieniężnej przeznaczonej na dofinansowanie działalności
zapobiegawczej, którą to kwotę Wykonawca przyzna, jeżeli uzna to za celowe.
6. Strony niniejszej umowy, zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie wszelkich danych
uzyskanych w toku realizacji zawartej umowy, o ile nie jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, a zwłaszcza z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. z 2001r. nr 112, poz. 1198). W szczególności dotyczy to kopiowania, rozpowszechniania, ujawniania czy
zamieszczania do wiadomości osób trzecich, jakichkolwiek informacji dotyczących drugiej strony niniejszej, a
także jej interesów, finansów lub działań, włącznie ze wszystkimi danymi finansowymi, organizacyjnymi,
technicznymi, kosztowymi i tajemnicami handlowymi, niezależnie od źródeł pochodzenia tych informacji.
Przedmiotowe informacje winny być traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z
późn. zm.).
7. Zawiadomienia i/lub oświadczenia, jakie w związku z umową składane sa przez strony tej umowy,
powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym lub
kurierem.
8. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy stronami nie mogą być
bez uprzedniej akceptacji pisemnej zgody Zamawiającego zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie
przeniesione na osoby trzecie.
9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93
wraz z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów
wykonawczych do niej (Dz. U. z 2010r. nr: 113 poz. 759 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003r. o
działalności ubezpieczeniowej oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 2010r. nr: 11 poz. 66 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz aktów wykonawczych do niej
(Dz. U. z 2003r. nr 124, poz. 1154 z późn. zm.).
10. stosunki zobowiązaniowe pomiędzy stronami regulują następujące dokumenty umowne:
a) niniejsza umowa
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część
c) oferta Wykonawcy
d) ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami w/w dokumentów,
pierwszeństwo mają dokumenty w kolejności określonej powyżej.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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