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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 

 Ul. B. Prusa 66  

 07-300 Ostrów Mazowiecka 

 Tel.: 029  645-73-01 lub  645-73-23 

 Faks: 029 645-73-23 

 e-mail: zamowienia@gkostrow.pl 

 adres strony internetowej: www.gkostrow.pl 

 

Przygotowanie postępowania oraz czynności związane z wykonaniem zawartej w jego wyniku 

umowy wykonywać będzie działająca z pełnomocnictwa zamawiającego firma brokerska 

Eurobrokers Sp. z o.o., 85 - 110 Bydgoszcz, ul. Mostowa 2, działająca przez Przedstawicielstwo 

w Mławie, 06 – 500 Mława, ul. Żwirki 26, tel. (23) 6552590, fax. (23) 6552599. Eurobrokers sp. 

z o.o. przysługuje wynagrodzenie od wykonawcy, w wysokości zwyczajowo przyjętej, za 

wszystkie polisy wystawione w okresie objętym umową poprzetargową. 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. 

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: 

Zadanie 

częściowe nr: 
Opis: 

1 Temat: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC/KR)  

Wspólny Słownik Zamówień: 66510000-8 , 66516100-1, 66514110-0, 

6651210-3 

Opis: Przedmiotem zamówienia jest: 

- Ubezpieczenie OC - suma ubezpieczenia podstawowa, zgodna                          

z przepisami o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów, 

- Ubezpieczenie NNW - suma ubezpieczenia 10.000,00 zł, 

- Ubezpieczenie AC/KR - serwisowy wariant rozliczania szkód, zniesienie 

udziałów w szkodzie i amortyzacji części, gwarantowana suma 

ubezpieczenia, brak pomniejszania sumy ubezpieczenia po szkodzie, sumy 

ubezpieczenia poszczególnych pojazdów zawierają również wyposażenie 

dodatkowe/specjalistyczne, 

- Wykaz ubezpieczanych pojazdów stanowi załącznik nr 8, 

- Dla ubezpieczeń komunikacyjnych AC/KR w przypadku zmiany wartości 

pojazdów w stosunku do określonej szacunkowo w załączniku nr 8 

Ubezpieczyciel zastosuje stosowną korektę składek wg obowiązujących             

w przetargu stawek. 

http://www.gkostrow.pl/
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- Ubezpieczenie assistance w bezpłatnym wariancie o ile taki przewidują 

OWU wykonawcy dla danego rodzaju pojazdów.  

Franszyzy i udziały własne: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy zgodnie z zapisami               

w punkcie 18 SIWZ. 

Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony: 

1. Klauzula funduszu prewencyjnego - Ubezpieczyciel stawia do 

dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 10 % 

płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego 

postępowania. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane 

w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Cel prewencyjny na 

który zostaną wydatkowane środki zostanie uzgodniony pomiędzy 

ubezpieczycielem a zamawiającym. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula 

fakultatywna. 

2. Klauzula samolikwidacji szkód - Ubezpieczyciel zezwala na 

przeprowadzenie przez Ubezpieczającego samolikwidacji szkody                      

w ramach ubezpieczenia Autocasco z limitem na jedną szkodę 10.000,00 

zł. Ubezpieczony dostarczy niezwłocznie kompletną dokumentację 

zdjęciową, oraz faktury za naprawę. Dotyczy ubezpieczenia autocasco. 

Klauzula fakultatywna. 

3. Klauzula braku badania technicznego - z zachowaniem pozostałych, nie 

zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony 

uzgodniły, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę, gdy                 

w momencie jej powstania pojazd nie posiadał ważnego okresowego 

badania technicznego, pod warunkiem że stan techniczny pojazdu nie miał 

wpływu na powstanie szkody. Dotyczy ubezpieczenia autocasco. Klauzula 

fakultatywna. 

4. Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, 

Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania 

rat jeszcze nie wymagalnych; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi 

składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu 

pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku 

lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek 

Ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula fakultatywna. 

5. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - zapisane                        

w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia 

Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie ma zastosowanie 

tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na 

ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru 

szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula fakultatywna. 

6. Klauzula odpowiedzialności okolicznościowej AC - na mocy niniejszej 

klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że na ustalenie odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela oraz wysokości odszkodowania w ubezpieczeniu 

autocasco nie będzie miało wpływu znajdowanie się kierowcy w chwili 

powstania szkody w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu,                   

a także pod wpływem środków odurzających, z zastrzeżeniem, że 
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Ubezpieczyciel ma prawo wystąpić z regresem do kierowcy. Klauzula 

dotyczy ubezpieczenia autocasco. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia 

50.000,00 zł. Klauzula fakultatywna.  

Okres ubezpieczenia: od 13.03.2019  r. do 12.03.2021 r. 

Dla ubezpieczeń komunikacyjnych okres ubezpieczenia obejmuje dwa 

okresy liczone indywidualnie dla danego pojazdu i ryzyka. Okres 

ubezpieczenia poszczególnych pojazdów został wskazany w załączniku 

zawierającym wykaz pojazdów (załącznik nr 8. W pierwszym roku 

obowiązywania umowy wszystkie okresy ubezpieczeń pojazdów zostaną 

wyrównane do 12.03.2020 r. W przypadku zakupu nowych pojazdów, 

okresy ubezpieczeń będą również zrównane do w/w terminu, a składka 

naliczana będzie za okres udzielonej ochrony, wg. systemu "pro rata 

temporis". 

W pierwszym roku obowiązywania umowy składka płatna przelewem                  

w terminie 14 dni od daty początku okresu ubezpieczenia poszczególnych 

pojazdów. W drugim roku obowiązywania umowy (po wyrównaniu 

okresów ubezpieczenia) składka płatna przelewem w terminie do 

27.03.2020 r. 

Podane sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne obowiązują dla każdego 

z rocznych okresów ubezpieczenia. Konsumpcja (częściowa lub całkowita) 

sumy ubezpieczenia w jednym rocznym okresie nie ma wpływu na sumę 

ubezpieczenia w kolejnych okresach. 

  

W przypadku zawierania w okresie ubezpieczenia dodatkowych umów 

ubezpieczenia okres ubezpieczenia kończyć się będzie z dniem 

zakończenia umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszej 

SIWZ, a składka naliczana będzie za okres udzielonej ochrony, 

proporcjonalnie do jego trwania (wg systemu „pro rata temporis”, bez 

stosowania tabeli frykcyjnej). 

W przypadku mienia ubezpieczanego wg wartości odtworzeniowej 

odszkodowanie wypłacane jest bez potrącania stopnia zużycia 

technicznego, bez względu na wiek i zużycie techniczne  mienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

 

2 Temat: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności  cywilnej 

Zamawiającego  

Wspólny Słownik Zamówień: 66510000-8, 66515400-7, 66515100-4, 

66513200-1, 66515200-5, 66516400-4  

Opis: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka  

i koszty: 

- pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego 

(rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub 
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innego obiektu powietrznego, upadek jego części, przewożonego ładunku 

albo zrzucanego awaryjnie paliwa), 

- huragan, deszcz nawalny, śnieg, w tym zalanie w wyniku topnienia śniegu 

lub lodu, a także szkody powstałe pod wpływem jego ciężaru, powódź, 

lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie przez wydostanie 

się cieczy lub pary z urządzeń wodno - kanalizacyjnych lub 

technologicznych, dym, uderzenie pojazdu, w tym należącego do 

ubezpieczonego, 

- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim 

zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, 

koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 

W przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej lub 

księgowej brutto zakład ubezpieczeń nie jest uprawniony do pomniejszania 

odszkodowania o stopień zużycia technicznego. 

W przypadku rezygnacji Zamawiającego z naprawy, zakupu bądź 

odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia Wykonawca nie jest 

uprawniony do ograniczenia wysokości odszkodowania bądź odmowy 

wypłaty. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby 

nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami 

umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich 

działań. 

Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być 

przywrócone do poprzedniego stanu w wybranym przez zamawiającego 

miejscu na terenie RP oraz w sposób odpowiadający wymogom 

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (Zamawiającego) z zastrzeżeniem, że 

wysokość odszkodowania nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel 

zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie 

było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji. 

Podane sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń, wyposażenia zawierają 

również wartość niskocennych środków trwałych (o wartości do 3.500 zł). 

Za środki obrotowe przyjmuje się materiały, zapasy, produkcję w toku. 

System i sumy ubezpieczenia: 

Budynki i budowle - sumy stałe, rodzaj wartości zgodnie z wykazem 

budynków (załącznik nr 5), 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie - sumy stałe, wg. wartości księgowej 

brutto, 

Środki obrotowe - maksymalna przewidywana wartość mienia w okresie 

ubezpieczenia, sumy stałe, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 

Mienie pracownicze - pierwsze ryzyko, wg wartości rzeczywistej, limit na 

jednego pracownika 500 zł, 

Gotówka - pierwsze ryzyko, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia, wg wartości nominalnej, 

Budynki, budowle: 15 675 000,- zł (zgodnie z załącznikiem nr 5) 
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Maszyny, urządzenia, wyposażenie:22.206.379,08 zł (zgodnie                           

z zał.  nr 6) 

Środki obrotowe: 50.000,00 zł 

Mienie pracownicze: 50.000,00 zł 

Gotówka: 10.000,00 zł 

Franszyzy i udziały własne 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy zgodnie z zapisami                 

w punkcie 18 SIWZ. 

 

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku  

Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka  

i koszty: 

- kradzież z włamaniem - rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego 

lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących 

zabezpieczeń, lub zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed 

jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego 

ukrycia, 

- rabunek - zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej 

użycia wobec ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub 

przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub 

groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu 

lokalu kluczami zrabowanymi, 

- wandalizm (dewastację) - rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub 

zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (także bez 

kradzieży z włamaniem lub rabunku), 

- koszty naprawy zabezpieczeń uszkodzonych lub zniszczonych podczas 

zdarzenia, 

Sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko: 

- Maszyny, urządzenia, wyposażenie: 50.000,00 zł 

- Środki obrotowe: 20.000,00 zł 

- Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem: 10.000,00 zł 

- Wartości pieniężne od rabunku: 10.000,00 zł 

- Wartości pieniężne od rabunku w transporcie: 10.000,00 zł 

Franszyzy i udziały własne 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy zgodnie z zapisami               

w punkcie 18 SIWZ. 

 

3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka   

i koszty: 
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- następstwa zdarzeń losowych, 

- następstwa kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizm, 

- następstwa działań człowieka np. niewłaściwe użytkowanie, 

nieostrożność, błędną obsługę, 

- przepięcie i przetężenie, 

- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim 

zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, 

koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 

 

Rodzaj wartości zgodnie z wykazem. Wykaz sprzętu elektronicznego 

stanowi załącznik nr 7. 

- suma ubezpieczenia sprzętu stacjonarnego: 55.211,59 zł, 

- suma sprzętu elektronicznego przenośnego: 7.639,24 zł, 

Zakres ubezpieczenia winien obejmować ubezpieczenie nośników danych 

i koszty odtworzenia danych, tj. koszty wprowadzenia danych                           

z dokumentów w formie papierowej, koszty odzyskania danych                               

z uszkodzonych nośników przez specjalistyczne podmioty, itp: 

- system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko 

- suma ubezpieczenia: 20.000 zł 

Zgłoszenie do ubezpieczenia sprzętu starszego niż pięć lat jak również 

starzenie się sprzętu podczas trwania umowy nie będzie podstawą do 

odmowy lub ograniczenia wypłaty odszkodowania. 

Franszyzy i udziały własne 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy zgodnie z zapisami                  

w punkcie 18 SIWZ. 

 

4. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia 

Przedmiot ubezpieczenia: stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne 

budynków i budowli oraz szklane lub kamienne wykładziny oraz budowle, 

neony, reklamy świetlne, szyldy, gabloty, lustra i witraże, instalacje 

oświetleniowe i iluminacyjne, wykonane ze szkła, minerałów  i ich imitacji 

lub tworzyw sztucznych. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych 

przedmiotów znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków                     

i budowli wszystkich jednostek wymienionych w specyfikacji. Zakres 

ubezpieczenia obejmuje również koszty transportu i w uzasadnionych 

przypadkach - ustawienia rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu 

(dźwigi, podnośniki itp.), koszty tymczasowego zabezpieczenia, koszty 

ekspresowej naprawy z limitem odpowiedzialności 5.000,00 zł 
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W przypadku szkód polegających na stłuczeniu lub uszkodzeniu szyb               

i innych przedmiotów Ubezpieczony nie ma obowiązku każdorazowego 

zgłaszania zdarzenia organom ścigania. 

System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 

- suma ubezpieczenia: 5.000,00 zł 

Franszyzy i udziały własne 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy zgodnie z zapisami                

w punkcie 18 SIWZ. 

 

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej 

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000,00 zł 

Zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody będące następstwem 

wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na 

termin zgłoszenia roszczeń, o ile zostaną zgłoszone przed upływem 

terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem 

tego samego wypadku albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie 

od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje 

się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (trigger los 

occurrence). Zakres ubezpieczenia winien obejmować szkody wyrządzone 

na skutek rażącego niedbalstwa. 

Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna deliktowo - kontraktowa 

za szkody wyrządzone na terytorium RP w związku z prowadzoną 

działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym 

odpowiedzialność z tytułu następstw szkód wodno - kanalizacyjnych                      

i przeniesienia ognia.  

Zakresem ubezpieczenia objęte są wyłącznie szkody powstałe nagle. 

Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska. 

Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka       

i koszty: 

- odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa wraz                                             

z rozszerzeniami opisanymi  w dalszej części SIWZ, 

- koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody, 

- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Zakład 

Ubezpieczeń lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru 

szkody, 

- koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze 

cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Zakładu Ubezpieczeń. 

Ryzyka dodatkowe objęte ubezpieczeniem/podlimity odpowiedzialności. 

Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną pracodawcy 

za następstwa wypadków przy pracy, odpowiedzialność zakładu 

ubezpieczeń obejmuje szkody osobowe i rzeczowe. Odszkodowanie 

stanowi nadwyżkę nad świadczenie wypłacane osobom uprawnionym na 
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podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 

Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.) 

Suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000,00 

zł 

Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w podziemnych 

urządzeniach i instalacjach w związku z prowadzeniem prac. 

Suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia:               

500.000,00 zł 

Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w mieniu będącym 

przedmiotem obróbki, naprawy lub tym podobnych czynności. 

Suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia:             

300.000,00 zł 

Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody, w tym w środowisku 

naturalnym powstałe w związku z przedostaniem się substancji 

szkodliwych do powietrza, wody lub gruntu/gleby oraz koszty poniesione 

w celu ich usunięcia, neutralizacji oraz oczyszczenia wody, gruntu/gleby, 

powietrza. Z zakresu ubezpieczenia wyłączona jest lokalizacja 

składowiska odpadów. 

Suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia:               

500.000,00 zł 

Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za produkt - 

wodę.  

Zakres ubezpieczenia winien obejmować również szkody u producenta 

wyrobu finalnego powstałe na skutek pomieszania jego produktów                    

z półproduktem (wodą) dostarczaną przez ubezpieczonego. Zakres 

ubezpieczenia winien obejmować szkody polegające na przeniesieniu 

chorób zakaźnych i zakażeń. 

Suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000,00 

zł 

Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone u producenta 

wyrobu finalnego powstałe na skutek pomieszania jego produktów                           

z półproduktem (wodą) dostarczaną przez ubezpieczonego. 

Suma gwarancyjna (podlimit) na jedno i wszystkie zdarzenia: 500.000,00 

zł 

Franszyzy i udziały własne 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy zgodnie z zapisami                 

w punkcie 18 SIWZ. 

 

Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony 

1. Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony 

uzgodniły, że Zakład Ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności za 
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szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 

reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za 

reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ 

wieloosobowy (Zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za 

szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie 

będących reprezentantami ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi 

odpowiedzialność. Dotyczy wszystkich ubezpieczeń z wyjątkiem OC. 

Klauzula obligatoryjna. 

2. Klauzula przepięcia - rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody 

powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania 

atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna              

w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz szkody 

wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zmiana              

w napięciu lub natężeniu) w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk do 

limitu 100.000,00 zł. Jednocześnie przedstawiona definicja przepięcia 

będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie 

przepięcie. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i in. zdarzeń losowych 

oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Klauzula 

obligatoryjna. 

3. Klauzula przewłaszczenia mienia - ochrona ubezpieczeniowa zostaje 

zachowana pomimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia celem 

zabezpieczenia na bank lub inną instytucję jak również w sytuacji 

ponownego przeniesienia własności na zamawiającego. Dotyczy 

ubezpieczenia mienia od ognia i in. zdarzeń losowych. Klauzula 

obligatoryjna. 

4. Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, 

Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania 

rat jeszcze nie wymagalnych; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi 

składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu 

pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku 

lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek 

Ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

5. Klauzula rozstrzygania sporów - spory wynikające z umów 

ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. 

Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

6. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu 

- ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i wyposażenie oraz 

dodatki i ulepszenia w zgłoszonych do ubezpieczenia środkach trwałych          

i wyposażeniu, w których posiadanie wejdzie ubezpieczony podczas 

trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się 

od momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka związanego                                    

z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. 

Rozliczenie składki za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po 

zakończeniu okresu ubezpieczenia wg systemu "pro rata temporis". 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Limit 

odpowiedzialności z klauzuli wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia 

mienia od ognia i in. zdarzeń losowych. Klauzula obligatoryjna. 
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7. Klauzula zgłaszania szkód - zawiadomienie Ubezpieczyciela                         

o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 

dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. 

Ubezpieczyciel może określić w OWU dłuższe terminy zgłaszania szkód. 

Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

8. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - zapisane                       

w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia 

Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie ma zastosowanie 

tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na 

ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru 

szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

9. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - 

Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych                   

i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu 

przeprowadzenia inspekcji ubezpieczonego mienia. Jeżeli w wyniku 

przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki  zabezpieczeniach, 

Ubezpieczyciel wskaże je na piśmie z  uwzględnieniem poszczególnych 

braków w zabezpieczeniach i sposobu ich uzupełnienia oraz wyznaczy 

Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 21 dni.  Po 

przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się 

wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako 

minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy 

ubezpieczenia wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 

10. Klauzula wszystkich ryzyk - z zachowaniem pozostałych nie 

zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia mienia objętego 

ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody powstałe na 

skutek innych ryzyk nie wymienionych w programie ubezpieczenia, pod 

warunkiem, że zdarzenia te miały charakter nagły, nieprzewidziany                         

i niezależnych od woli ubezpieczającego oraz nie zostały wprost 

wyłączone z ochrony na podstawie OWU ubezpieczyciela. Limit 

odpowiedzialności 100.000 zł. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych 

zdarzeń losowych. Klauzula fakultatywna 

11. Klauzula czystych strat finansowych - z zachowaniem pozostałych, nie 

zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony 

uzgodniły że ubezpieczone będą czyste straty finansowe, poprzez które 

rozumie się szkodę nie będącą szkodą osobową lub rzeczową. Dla klauzuli 

będzie miała zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 1.000,00 zł. 

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia 100.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej. Klauzula fakultatywna. 

12. Klauzula dewastacji - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, 

że: 

a) zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody 

powstałe w  ubezpieczonym mieniu w wyniku dewastacji.  
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b) za dewastację przyjmuje się rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie 

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym poprzez tzw. graffiti 

oraz kradzież elementów zewnętrznych np. rynien, itd. 

c) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 10.000,00 zł. 

Franszyza zgodna z oferowaną w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych. 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych  zdarzeń losowych. 

Klauzula fakultatywna. 

13. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia -                             

z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień umowy ubezpieczenia strony umowy postanowiły, że: 

a) rozszerzają zakres ubezpieczenia o przezorną sumę ubezpieczenia, 

b) za przezorną sumę ubezpieczenia uznaje się dodatkową sumę 

ubezpieczenia, która rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii 

ubezpieczonego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których 

wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma 

ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty 

związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody, 

c) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 500.000,00 zł. 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i in. zdarzeń losowych. Klauzula 

fakultatywna. 

14. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - Ubezpieczyciel zwróci 

konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego               

w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej 

posesji pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 15% 

wartości powstałej szkody nie więcej niż 200.000,00 zł. Powyższy 15% 

limit podwyższa sumę ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od 

ognia i in. zdarzeń losowych. Klauzula fakultatywna. 

15. Klauzula kradzieży zwykłej - z zachowaniem pozostałych, nie 

zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, 

strony uzgodniły, że: 

a) zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody 

powstałe w skutek kradzieży zwykłej,  

b) za kradzież zwykłą przyjmuje się zabór mienia ubezpieczanego                   

w ramach ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku bez 

włamania, 

c) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 10.000,00 zł. 

Franszyza zgodna z oferowaną w ubezpieczeniu mienia od kradzieży               

z włamaniem i rabunku. 

Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 

Klauzula fakultatywna. 

16. Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek 

zalania mienia Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za mienie 
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składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym 

zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach 

położonych poniżej poziomu gruntu. Dotyczy ubezpieczenia mienia od 

ognia i in. zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności 20.000 zł. Klauzula 

fakultatywna. 

17. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - dla mienia 

ubezpieczanego wg wartości księgowej brutto lub wartości 

odtworzeniowej, pod warunkiem prawidłowego podania tej wartości - bez 

względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego 

danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej 

wysokości niezbędnej do naprawienia szkody, do wartości księgowej 

brutto lub odtworzeniowej utraconego lub uszkodzonego mienia, bez 

potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku 

nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi do 

wysokości sumy ubezpieczenia. Klauzula ma zastosowanie                                         

w ubezpieczeniu mienia od ognia i in. zdarzeń losowych. Klauzula 

fakultatywna. 

18. Klauzula szybkiej likwidacji szkód - w przypadku szkody w mieniu, 

którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego 

funkcjonowania podmiotu (np. centrala telefoniczna, serwer, urządzenia 

grzewcze itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela 

może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając 

stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, 

sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za 

naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez 

Ubezpieczyciela. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i in. zdarzeń 

losowych. Klauzula fakultatywna. 

19. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji przy likwidacji szkody -            

w przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według 

wartości księgowej brutto nie będzie miała zastosowanie zasada proporcji 

i z tym związane niedoubezpieczenie o ile zgłoszona do ubezpieczenia 

suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto. W przypadku 

ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości 

odtworzeniowej nie będzie miała zastosowanie zasada proporcji i z tym 

związane niedoubezpieczenie o ile różnica pomiędzy sumą ubezpieczenia 

zgłoszoną do ubezpieczenia a wartością odtworzenia nie będzie większa 

niż 30% sumy zgłoszonej do ubezpieczenia. Klauzula ma zastosowanie                 

w ubezpieczeniu mienia od ognia i in. zdarzeń losowych. Klauzula 

fakultatywna. 

20. Klauzula aktów terroryzmu  - z zachowaniem pozostałych, nie 

zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, 

strony uzgodniły, że: 

a) zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody 

powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku w wyniku aktów terroryzmu, 

b) aktem terroryzmu w rozumieniu niniejszej klauzuli jest użycie przemocy 

indywidualne lub grupowe dla osiągnięcia na celów politycznych, 

ideologicznych, ekonomicznych lub społecznych, skierowane przeciwko 
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społeczeństwu lub obiektom publicznym z zamiarem zastraszenia 

społeczeństwa lub wywarcia wpływu na organy władzy, 

c) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000,00 zł 

Franszyza zgodna z oferowaną w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 

ryzyk. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i in. zdarzeń losowych. 

Klauzula fakultatywna. 

Podane sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne obowiązują dla każdego 

z rocznych okresów ubezpieczenia. Konsumpcja (częściowa lub całkowita) 

sumy ubezpieczenia w jednym rocznym okresie nie ma wpływu na sumę 

ubezpieczenia w kolejnych okresach. 

  

W przypadku zawierania w okresie ubezpieczenia dodatkowych umów 

ubezpieczenia okres ubezpieczenia kończyć się będzie z dniem 

zakończenia umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszej 

SIWZ, a składka naliczana będzie za okres udzielonej ochrony, 

proporcjonalnie do jego trwania (wg systemu „pro rata temporis”, bez 

stosowania tabeli frykcyjnej). 

W przypadku mienia ubezpieczanego wg wartości odtworzeniowej 

odszkodowanie wypłacane jest bez potrącania stopnia zużycia 

technicznego, bez względu na wiek i zużycie techniczne  mienia.  
 

 

Okres ubezpieczenia od 28.04.2019 do 27.04.2021 r. 

Termin płatności składki: 

I rata płatna do 12.05.2019 

II rata płatna do 12.05.2020 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

3 Temat: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządzającego 

składowiskiem odpadów w fazie eksploatacyjnej z tytułu wystąpienia 

negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku.  

Wspólny Słownik Zamówień: 66510000-8,  66516400-4 

  

Opis:  Przedmiotem zamówienia jest  ubezpieczenie w szczególności 

odpowiedzialności zarządzającego składowiskiem odpadów - Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej p. z o.o. z tytułu 

wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku 

w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.  o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie, w związku z prowadzeniem składowiska 

odpadów w formie eksploatacyjnej. 

Ubezpieczenie pokrywa koszty nałożone na Ubezpieczonego w związku    

z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub             

w przypadku wystąpienia szkody w środowisku oraz wydatków 

poniesionych przez Ubezpieczonego w celu uniknięcia lub 
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zminimalizowania negatywnych skutków w środowisku, zgodnie                    

z Ustawą o szkodach w środowisku oraz Ustawą o odpadach. 

Ubezpieczenie pokrywa  koszty działań zapobiegawczych oraz koszty 

działań naprawczych w rozumieniu Ustawy o szkodach w środowisku, 

przeprowadzonych w porozumieniu z organem ochrony środowiska lub 

przeprowadzonych przez ten organ. W ramach tego ubezpieczenia 

Ubezpieczyciel zwraca również wydatki poniesione przez Ubezpieczonego 

na polecenie Ubezpieczyciela w celu uniknięcia lub zminimalizowania 

negatywnych skutków w środowisku z związku z bezpośrednim 

zagrożeniem szkodą w środowisku lub wystąpieniem szkody                              

w środowisku. 

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie roszczeń i pokrywa 

odpowiedzialność zarządzającego składowiskiem zgodnie z art. 125 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 21 z późn. 

zm.) w przypadku wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub 

szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.                      

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007 Nr 75 

poz. 493 z poźn. zm.). w związku z prowadzeniem składowiska odpadów. 

Ubezpieczenie obejmuje zakresem wystąpienia negatywnych skutków              

w środowisku lub szkód w środowisku. Ubezpieczyciel ureguluje 

zobowiązania w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 4 Ustawy               

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 21 z późn. zm), na 

rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ww. Ustawy. 

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie roszczeń zgodnie z art. 48a Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 21 z późn. zm). 

Ubezpieczenie pokrywa w razie wystąpienia negatywnych skutków                

w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 

kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, 

powstałych w wyniku niewywiązania się przez Ubezpieczonego                         

z obowiązków określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.                       

o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 21 z późn. zm), w tym obowiązków 

wynikających z posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów lub 

zezwolenia na przetwarzanie odpadów, lub konieczności usunięcia 

odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub 

składowania, Ubezpieczyciel ureguluje zobowiązania na rzecz organu 

prowadzącego egzekucje tych obowiązków. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki ubezpieczeniowe ujawnione              

w okresie ubezpieczenia, z których konieczność poniesienia kosztów 

została zgłoszona Ubezpieczycielowi/Wykonawcy w okresie 

ubezpieczenia. Wszystkie koszty wynikające z jednego, tego samego 

zdarzenia lub będących we wzajemnym związku przyczynowym uważa się 

za powstałe z jednego wypadku i przyjmuje się że miały miejsce  w chwili 

pierwszego zgłoszenia konieczności ponoszenia kosztów z tego wypadku.

  

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za wypadki ubezpieczeniowe 

ujawnione po dacie retroaktywnej lub dacie początkowej (jeżeli nie ma 

zastosowania data retroaktywna), przy czym roszczenie związane                           
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z wypadkiem ubezpieczeniowym winno być wniesione przeciw 

Ubezpieczonemu lub jemu zgłoszone i przekazane Ubezpieczycielowi               

w okresie ubezpieczenia lub w dodatkowym terminie na zgłaszanie 

roszczeń (jeżeli ma zastosowanie). 

Dodatkowy termin na zgłaszanie roszczeń wynosi minimum 60 dni po 

wygaśnięciu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku gdy nie 

zawarto nowej umowy ubezpieczenia lub też nowa umowa ubezpieczenia 

nie obejmuje swoim zakresem danego wypadku ubezpieczeniowego.  

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 500.000,00 zł 

Minimalna data retroaktywna: 28.04.2016r. 

Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony 

1. Klauzula wydłużenia dodatkowego terminu na zgłaszanie roszczeń - na 

mocy niniejszej klauzuli zostaje wydłużony dodatkowy termin na 

zgłaszanie roszczeń do 6 miesięcy od zakończenia okresu ubezpieczenia w 

przypadku, gdy umowa ubezpieczenia nie została przedłużona lub zawarta 

z tym samym Ubezpieczycielem. Klauzula fakultatywna. 

2. Klauzula wprowadzenia pełnego pokrycia wstecznego - na mocy 

niniejszej klauzuli do umowy ubezpieczenia środowiskowego ma 

zastosowanie data retroaktywna z pełnym pokryciem wstecznym. Klauzula 

fakultatywna. 

Miejsce ubezpieczenia: Zakład Utylizacji Odpadów w miejscowości 

Lubiejewo, Gmina Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, położony na 

działkach ewidencyjnych o nr: 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 256, 257 obr. 

St. Lubiejewo. 

Składowisko korzysta z przyłącza do publicznej oczyszczalni ścieków. 

Zamawiający zajmuje się zbieraniem odpadów komunalnych innych niż 

niebezpieczne. 

Działa na podstawie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji 

mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów oraz decyzji 

udzielającej pozwolenia zintegrowanego  dla instalacji do składowania 

odpadów. 

Rok założenia składowiska 1981. Wcześniej na tym terenie prowadzone 

było wydobycie piasku. ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. rozpoczął 

działalność na tym terenie w 1999 r. Powierzchnia zakładu to 8,83 ha. 

W obrębie składowiska nie miało miejsce nigdy skażenie środowiska 

(wycieki, pożary, wybuchy).  

Nie występuje obecnie na terenie składowiska skażenie wód gruntowych 

ani gleby.  

Według badań wykonanych w 2017 r. najniższy odnotowany poziom wód 

odnotowano na głębokości 5,52 m p.p.m. 

Nie są prowadzone przeciwko zakładowi sprawy sądowe dotyczące 

środowiska. 
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Na terenie składowiska odpadów występują studzienki kontrolne wód 

gruntowych. W ramach monitoringu pobierane są do analizy przez 

akredytowane laboratorium raz na kwartał próbki wody podziemnej               

z 7 piezometrów. Dotychczas nie odnotowano jakichkolwiek problemów   

z wodami gruntowymi. 

Składowane są odpady komunalne po przetworzeniu. 

Szacowana ilość odpadów w ciągu roku to 6136 m3. 

Planowany okres eksploatacji składowiska jest do 2035 r. 

W otoczeniu nie znajduje się inne składowisko odpadów. 

Składowisko otoczone jest: lasem, nieużytkami, a z jednej strony polami 

uprawnymi. 

Posiadane zabezpieczenia dodatkowe na składowisku odpadów: 

- system drenażu wód odciekowych 

- instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego 

- urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt 

- waga samochodowa umożliwiająca pomiar masy odpadów 

- pas zieleni przekraczający szerokość 10 metrów 

- system monitoringu 

Opis procesów technologicznych: 

- mechaniczno - biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów 

komunalnych, 

- mechaniczne przetwarzanie odpadów pochodzących z selektywnej 

zbiórki, 

- biologiczne przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów 

pochodzenia komunalnego, 

- manualne przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych, 

- zbieranie odpadów oznaczonych kodem z podgrupy 15 01, 19 12, 20 01. 

Podane sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne obowiązują dla każdego 

z rocznych okresów ubezpieczenia. Konsumpcja (częściowa lub całkowita) 

sumy ubezpieczenia w jednym rocznym okresie nie ma wpływu na sumę 

ubezpieczenia w kolejnych okresach. 

 

Okres ubezpieczenia: od 28.04.2019 do 27.04.2021 r. 

Termin płatności składki: 

I rata płatna do 12.05.2019r. 

II rata płatna do 12.05.2020. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
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4 Temat: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz Spółki (D&O)  

Wspólny Słownik Zamówień: 66510000-8, 66516400-4 

Opis: Przedmiotem zamówienia  jest ubezpieczenie  osobistej 

odpowiedzialności członków kierownictwa spółki  za straty finansowe 

powstałe w wyniku błędnego działania lub zaniechania podczas                                  

i w związku z pełnieniem funkcji zarządczych i nadzorczych. 

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilno-prawna 

Ubezpieczonych w zakresie przewidzianym przepisami prawa. 

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za 

szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku                                           

z wykonywaniem powierzonych obowiązków, za które Ubezpieczony 

ponosi odpowiedzialność cywilną zgodnie z kodeksem spółek 

handlowych, umową bądź statutem regulaminem spółki kapitałowej oraz 

innymi przepisami regulującymi odpowiedzialność członków władz spółki 

kapitałowej. 

Zakres terytorialny ochrony: Polska 

Suma ubezpieczenia: 1.000.000,00 zł 

Forma ubezpieczenia: bezimienna. 

Trigger czasowy claims made - ubezpieczenie obejmuje roszczenia 

zgłoszone w okresie ubezpieczenia, z tytułu czynów popełnionych 

kiedykolwiek w przeszłości. 

Przedłużony okres zgłaszania roszczeń: 36 miesięcy. Dla osób 

ustępujących ze stanowiska dożywotnio. 

Brak udziałów własnych, franszyz. 

Dodatkowy limit dla członków rady nadzorczej na sumę ubezpieczenia 

200.000,00 zł 

Dodatkowy limit kosztów obrony na sumę ubezpieczenia 200.000,00 zł 

Podlimity do pełnej sumy ubezpieczenia dla rozszerzeń zakresu o: 

- ubezpieczenie małżonków i spadkobierców, 

- koszty postępowania ekstradycyjnego, 

- naruszenie praw pracowniczych, 

- odpowiedzialność za zaległości publicznoprawne na podstawie art. 116                  

i 116a w związku z art. 107 ordynacji podatkowej, 

- ochrona dla szkód powstałych w skutek rażącego niedbalstwa, 

- kary i grzywny administracyjne, 

- koszty porady prawnej/interpretacji porady prawnej. 

Podlimity sum ubezpieczenia poszczególnych klauzul rozszerzających 

zakres ubezpieczenia: 

- koszty związane z roszczeniem dotyczącym szkody osobowej lub 

rzeczowej: podlimit 200.000,00 zł, 
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- koszty związane z pozbawieniem majątku: podlimit 100.000,00 zł, 

- poręczenia i kaucje: podlimit 100.000,00 zł, 

- koszty naprawy wizerunku: podlimit 200.000,00 zł, 

- koszty wsparcia psychologicznego: podlimit 200.000,00 zł, 

- koszty zdarzenia kryzysowego spółki: podlimit 200.000,00 zł oraz 

gwarantowany okres korzystania nie krótszy niż 30 dni, 

- koszty zarządzania krytycznym zdarzeniem regulacyjnym: podlimit 

100.000,00 zł 

- koszty awaryjne: podlimit 200.000,00 zł 

- koszty stawiennictwa przed sądem: podlimit 1.000.000,00 zł nie mniej 

niż 2.000,00 zł za dzień stawiennictwa dla osób pełniących funkcję 

nadzorczą lub zarządczą i nie mniej niż 1.000,00 zł za dzień stawiennictwa 

dla pozostałych osób. 

Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony 

1. Klauzula wydłużenia dodatkowego terminu na zgłaszanie roszczeń - na 

mocy niniejszej klauzuli zostaje wydłużony dodatkowy termin na 

zgłaszanie roszczeń do 72 miesięcy w przypadku, gdy umowa 

ubezpieczenia nie została przedłużona lub zawarta z tym samym 

Ubezpieczycielem. Klauzula fakultatywna. 

2. Klauzula sumy ubezpieczenia dla członków rady nadzorczej - na mocy 

niniejszej klauzuli zwiększony zostaje limit dodatkowy dla członków rady 

nadzorczej do łącznej sumy ubezpieczenia 300.000,00 zł. Klauzula 

fakultatywna. 

3. Klauzula sumy ubezpieczenia dla kosztów obrony - na mocy niniejszej 

klauzuli zwiększony zostaje limit dodatkowy dla kosztów obrony do 

łącznej sumy ubezpieczenia 300.000,00 zł. Klauzula fakultatywna. 

4. Klauzula sumy ubezpieczenia kosztów związanych z pozbawieniem 

majątku - na mocy niniejszej klauzuli zwiększony zostaje podlimit na 

koszty związane z pozbawieniem majątku do łącznej sumy ubezpieczenia 

300.000,00 zł. Klauzula fakultatywna. 

 

100% udziałów w spółce posiada Miasto Ostrów Mazowiecka. 

Spółka powstała w 1999 r. 

Dane finansowe zgodnie z załącznikiem nr 11, 12 i 13. 

Klient dotychczas nie emitował, ani nie planuje emitować papierów 

wartościowych. 

Podane sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne obowiązują dla każdego 

z rocznych okresów ubezpieczenia. Konsumpcja (częściowa lub całkowita) 

sumy ubezpieczenia w jednym rocznym okresie nie ma wpływu na sumę 

ubezpieczenia w kolejnych okresach. 

Okres ubezpieczenia: od 17.07.2019 do 16.07.2021 r. 
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Składka płatna w dwóch ratach: 

I rata płatna do 31.07.2019 r. 

II rata płatna do 31.07.2020 r. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

 

3.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

3.4. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do  wszystkich części zamówienia   

maksymalnej liczby części zamówienia: [  ]   tylko jednej części zamówienia. 

 

3.5. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności                 

w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 

Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 

administracyjne w trakcie realizacji zamówienia związane z wystawianiem umów 

ubezpieczenia (polis). 

W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, 

Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że  osoby wykonujące 

określone w pkt 9 SIWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę. 

Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób,                

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy wzywając go na piśmie do przekazania informacji, 

o których mowa powyżej w terminie 30 dni od otrzymania takiego wezwania. 

W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa wskazanego terminu Zamawiający obciąży 

Wykonawcę karą umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

3.6. Miejsce realizacji: 

07-200 Ostrów Mazowiecka, 07-200 Stare Lubiejewo – dla zadania częściowego: 2 

Teren RP, 07-300 Ostrów Mazowiecka, 07-300  Stare Lubiejewo – dla zadania 

częściowego: 1 

Terytorium RP – dla zadania częściowego: 4 

Zakład Utylizacji Odpadów w miejscowości Lubiejewo, Gmina Ostrów Mazowiecka – 

dla zadania częściowego: 3 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP.  
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4.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

Przedmiotem zamówienia będzie doubezpieczenie dodatkowych przedmiotów               

ubezpieczenia nie objętych przedmiotem niniejszego postępowania w których posiadanie 

wejdzie zamawiający lub jego jednostki organizacyjne w trakcie trwania okresu 

ubezpieczenia lub zwiększenie sum ubezpieczenia w ramach ubezpieczeń objętych 

zamówieniem podstawowym lub doubezpieczenie dodatkowych osób do ubezpieczeń 

następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie       

do zastosowania w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług 

warunków  i stawek nie mniej korzystnych dla zamawiającego niż zastosowanych                              

w zamówieniu podstawowym. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 

data rozpoczęcia: 2019-03-13, data zakończenia: 2021-03-12 – dla zadania 

częściowego: 1 

data rozpoczęcia: 2019-04-28, data zakończenia: 2021-04-27 – dla zadania 

częściowego: 2, 3 

data rozpoczęcia: 2019-07-17, data zakończenia: 2021-07-16 – dla zadania 

częściowego: 4 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone               

w niniejszej SIWZ. 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 999), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra 

Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie 

działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru 

Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczął działalność przed 28.08.1990 r.), lub inny 

dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten 
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zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia 

działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych 

przedmiotem zamówienia 

 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na 

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

7.2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy 

Pzp. 

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–

20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę                      

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za 

wystarczające. 

7.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na 

dzień składania ofert:  

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału 

8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie                

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 
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Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej. 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu                        

o udzielenie zamówienia. 

 

8.3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

 

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać 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 art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na 

potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

 

1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Koncesja, zezwolenie lub licencja 

W zakresie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zezwolenie 

organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym 

mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999), tzn. kopia 

zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli 

uzyskał zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego                           

o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli 

rozpoczęli działalność przed 28.08.1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie 

właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, 

potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem 

zamówienia. 
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2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia należy przedłożyć: 

 

 

Lp. Wymagany dokument 

1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                      

o działalności gospodarczej 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                                       

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo,                             

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                                         

w postępowaniu. 

2 Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp 

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,                     

w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego 

Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub 

inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14                

i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                 

w postępowaniu. 
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3 Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem 

podatków 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,                        

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem   w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                              

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału            

w postępowaniu. 

4 Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,                    

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

 

8.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                       

o udzielenie zamówienia, 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

8.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych                                               

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
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ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 570). 

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu 

oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury 

postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do 

wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

8.8. 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. Dokumenty, inne niż oświadczenia, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które dotyczą każdego z nich. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej. 

8.9. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 

8.10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 

może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 

opisanego przez Zamawiającego warunku. 

8.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY 

PZP 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

w 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 nimi 

stosunków prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 
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9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, a których mowa w pkt 7 

niniejszej SIWZ. 

9.4. 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. 

9.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ. 

9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia                              

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 2 SIWZ. 

9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają                                

w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. 

 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 

WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 
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10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

Podwykonawców. 

 

10.3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,                

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać 

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

 

10.4. 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 dokumencie 

”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”,                    

o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ. 

 

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ                     

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                    

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                       

w sprawie zamówienia publicznego. 

11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony 

dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału”, o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                                     

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

12.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1481), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej                 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. 

Dz. U. z 2017r. poz. 1219). 

12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
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elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219), każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

12.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 

12.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2019-02-16. 

12.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 12.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,               

o którym mowa w pkt 12.5. 

12.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na 

stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

12.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej. 

12.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1 specjalista Kinga Wojtkowska -  specjalista tel.: (29) 645-73-23, e-mail: 

zamowienia@gkowstrow.pl 

w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1   Tomasz Kozieł -   tel.: (23) 655 25 87, kom. 606 123 610,  e-mail: 

tomasz.koziel@eurobrokers.com.pl 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

14.4. 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.  
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15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

15.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające 

odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa                     

w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

15.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona 

przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

15.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 

niniejszej  SIWZ. 

15.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana 

komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 

15.8. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone                    

w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach 

rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis 

(podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być 

parafowane. 

15.9. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące 

w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

15.10. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą 

uwzględniane. 

15.11. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, 

oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: 

„Oferta na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej NIE OTWIERAĆ przed: 

2019-02-25 godz. 11:10”. 

15.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 

przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15.11 oraz 

dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

15.13. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                          

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2018 

poz. 419), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie 

budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie 

informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od 

pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej 

klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.  
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Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

16.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 3 do dnia 2019-02-25 do 

godz. 11:00 

16.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie 

składania ofert. 

16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-02-25 o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego, 

pokój nr 11. 

16.4. Otwarcie ofert jest jawne. 

16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

16.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                            

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

17.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej                                

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

17.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

17.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

17.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

18.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
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Zadanie częściowe Nazwa kryterium - waga [%] 

1 - Ubezpieczenia komunikacyjne 

(OC, NNW, AC/KR) 

2 - Ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności  cywilnej 

Zamawiającego 

1 - cena - 60 

2 - zaakceptowane klauzule dodatkowe - 30 

3 - zaakceptowane franszyzy - 10 

3 - Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej zarządzającego 

składowiskiem odpadów w fazie 

eksploatacyjnej z tytułu wystąpienia 

negatywnych skutków w środowisku 

oraz szkód w środowisku. 

1 - cena - 60 

2 - zaakceptowane klauzule dodatkowe - 20 

3 - zaakceptowane franszyzy - 20 

4 - Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej władz Spółki (D&O) 

1 - cena - 60 

2 - zaakceptowane klauzule dodatkowe - 20 

3 - oferowana data retroaktywna - 20 

18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

Zadanie częściowe Wzór 

1 - Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, 

NNW, AC/KR) 

1 - cena 

Liczba punktów = ( Ozn min1/Ozn war1 ) * 

100 * 60 

gdzie: 

 - Ozn min1 - najniższa spośród wszystkich 

ofert  

 - Ozn war1 - podana w ofercie  

 

2 - zaakceptowane klauzule dodatkowe 

Liczba punktów = Ozn war2 

Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego 

członka Komisji w skali od 0 do 30. 

 gdzie: 

 - Ozn war2 - 2) zaakceptowane klauzule 

dodatkowe - ocena kryterium polega na 

przyznaniu punktów za wprowadzenie do 

oferty dodatkowych klauzul rozszerzających 

ochronę ubezpieczeniową wg, następujących 

zasad: 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej 

 

 

System ProPublico © Datacomp Strona: 33/45 

- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 1 

zostanie przyznane 40 punktów, 

- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 2 - 6 

zostanie przyznane 12 punktów za każdą 

klauzulę, 

 

W przypadku dopisków lub zmian w treści 

klauzul odbiegających na niekorzyść 

Zamawiającego w stosunku do treści zawartej 

w SIWZ, za zmienioną klauzule przyznanych 

zostanie 0 pkt. W przypadku dopisków lub 

zmian na korzyść lub neutralnych przyznana 

zostanie przewidziana ilość punktów. 

 

Oferty będą podlegały ocenie według 

następującego wzoru: 

Ocena zaakceptowanych klauzul badanej 

oferty = Łączna przyznana ilość 

punktów za zaakceptowane klauzule 

dodatkowe x 30% 

3 - zaakceptowane franszyzy 

Liczba punktów = Ozn war3 

Ozn war3 wg indywidualnej oceny każdego 

członka Komisji w skali od 0 do 10. 

 gdzie: 

 - Ozn war3 - ocenie podlega oferowana 

franszyza w ubezpieczeniu komunikacyjnym 

autocasco. 

 

Franszyzy wprowadzone w ww. rodzajach 

ubezpieczeń będą oceniane wg. następujących 

zasad (odrębnie w każdym ubezpieczeniu): 

brak franszyzy -   100 pkt 

franszyza od 1 zł do 200 zł -  75 pkt 

franszyza od 201 zł do 300 zł -          50 pkt 

franszyza od 301 zł do 400 zł -  25 pkt 

franszyza od 401 zł do 500 zł - 0 pkt 

 

Zamawiający dopuszcza wyłącznie 

stosowanie franszyz integralnych. 
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W przypadku gdy Wykonawca w ofercie 

zastrzeże wprowadzenie franszyz 

redukcyjnych bądź udziałów własnych                      

w szkodzie oferta zostanie odrzucona. 

UWAGA: oferowane franszyzy wyrażone 

kwotowo nie mogą przekroczyć 500,00 zł 

 

Zamawiający dopuszcza wyłącznie 

stosowanie franszyz integralnych określonych 

kwotowo. 

2 - Ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności  cywilnej 

Zamawiającego 

1 - cena 

Liczba punktów = ( Ozn min1/Ozn war1 ) * 

100 * 60 

gdzie: 

 - Ozn min1 - najniższa spośród wszystkich 

ofert  

 - Ozn war1 - podana w ofercie  

 

2 - zaakceptowane klauzule dodatkowe 

Liczba punktów = Ozn war2 

Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego 

członka Komisji w skali od 0 do 30. 

 gdzie: 

 - Ozn war2 - zaakceptowane klauzule 

dodatkowe - ocena kryterium polega na 

przyznaniu punktów za wprowadzenie do 

oferty dodatkowych klauzul rozszerzających 

ochronę ubezpieczeniową wg, następujących 

zasad: 

- za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 10 - 11 

zostanie przyznane 20 punktów za każdą 

klauzulę, 

- za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 12 

zostanie przyznane 14 punktów 

- za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 13 - 14 

zostanie przyznane 8 punktów za każdą 

klauzulę, 

- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 15 - 

20 zostanie przyznane 5 punktów za każdą 

klauzulę, 
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Brak akceptacji którejkolwiek lub wszystkich 

klauzul oznaczonych numerami 1 - 9 

spowoduje odrzucenie oferty. 

 

W przypadku dopisków lub zmian w treści 

klauzul odbiegających na niekorzyść 

Zamawiającego w stosunku do treści zawartej 

w SIWZ, za zmienioną klauzule przyznanych 

zostanie 0 pkt. W przypadku dopisków lub 

zmian na korzyść lub neutralnych przyznana 

zostanie przewidziana ilość punktów. 

 

Oferty będą podlegały ocenie według 

następującego wzoru: 

 

Ocena zaakceptowanych klauzul badanej 

oferty = Łączna przyznana ilość 

punktów za zaakceptowane klauzule 

dodatkowe x 30% 

  

3 - zaakceptowane franszyzy 

Liczba punktów = Ozn war3 

Ozn war3 wg indywidualnej oceny każdego 

członka Komisji w skali od 0 do 10. 

 gdzie: 

 - Ozn war3 - 3) oferowane franszyzy - 

ocenie podlegają oferowane franszyzy                        

w następujących ubezpieczeniach: 

- ubezpieczenie od ognia i in. zdarzeń 

losowych, 

- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem                 

i rabunku, 

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk, 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

  

Franszyzy wprowadzone w ww. rodzajach 

ubezpieczeń będą oceniane wg. następujących 

zasad (odrębnie w każdym ubezpieczeniu): 

 

brak franszyzy -    25 pkt 
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franszyza od 1 zł do 100 zł -  20 pkt 

franszyza od 101 zł do 200 zł - 15 pkt 

franszyza od 201 zł do 300 zł - 10 pkt 

franszyza od 301 zł do 400 zł - 5 pkt 

franszyza powyżej 400 zł -  0 pkt 

 

W przypadku gdy Wykonawca w ofercie 

zastrzeże wprowadzenie franszyz 

redukcyjnych bądź udziałów własnych                      

w szkodzie oferta zostanie odrzucona.  

 

Zamawiający dopuszcza wyłącznie 

stosowanie franszyz integralnych określonych 

kwotowo. 

W przypadku procentowego określenia 

franszyzy oferta zostanie odrzucona.  

 

UWAGA: 

oferowane franszyzy wyrażone kwotowo nie 

mogą przekroczyć 500,00 zł. 

W ubezpieczeniu szyb od stłuczenia 

oferowana kwotowo franszyza nie może 

przekroczyć 100,00 zł. 

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 

za szkody w środowisku naturalnym franszyza 

redukcyjna określona kwotowo nie może 

przekroczyć 2.000,00 zł. 

Franszyzy powinny być określone w pełnych 

złotych. 

 

Oferty zawierające franszyzy w wysokości 

wyższej niż wskazane zostaną odrzucone. 

 

Franszyzy winny być określone w złotych. 

 

Oferty będą podlegały ocenie według 

następującego wzoru: 

Ocena oferowanych franszyz  =   

Łączna przyznana ilość punktów za oferowane 

franszyzy x 10% 
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3 - Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej zarządzającego 

składowiskiem odpadów w fazie 

eksploatacyjnej z tytułu wystąpienia 

negatywnych skutków w środowisku 

oraz szkód w środowisku. 

1 - cena 

Liczba punktów = ( Ozn min1/Ozn war1 ) * 

100 * 60 

gdzie: 

 - Ozn min1 - najniższa spośród wszystkich 

ofert  

 - Ozn war1 - podana w ofercie  

 

2 - zaakceptowane klauzule dodatkowe 

2) zaakceptowane klauzule dodatkowe - 

ocena kryterium polega na przyznaniu 

punktów za wprowadzenie do oferty 

dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę 

ubezpieczeniową wg, następujących zasad: 

- za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 1 - 2 

zostanie przyznane po 50 punktów, 

 

W przypadku dopisków lub zmian w treści 

klauzul odbiegających na niekorzyść 

Zamawiającego w stosunku do treści zawartej 

w SIWZ, za zmienioną klauzule przyznanych 

zostanie 0 pkt. W przypadku dopisków lub 

zmian na korzyść lub neutralnych przyznana 

zostanie przewidziana ilość punktów. 

 

Oferty będą podlegały ocenie według 

następującego wzoru: 

 

Ocena zaakceptowanych klauzul badanej 

oferty = Łączna przyznana ilość 

punktów za zaakceptowane klauzule 

dodatkowe x 20% 

 

3 - zaakceptowane franszyzy 

oferowane franszyzy - ocenie podlega 

oferowana franszyza w ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej za szkody                      

w środowisku. 
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Franszyzy wprowadzone w ww. rodzajach 

ubezpieczeń będą oceniane wg. następujących 

zasad: 

franszyza redukcyjna 0 zł               

100 pkt 

franszyza redukcyjna od 1 zł do 2.500 zł             

75 pkt 

franszyza redukcyjna od 2.501 zł do 5.000 z 

50 pkt 

franszyza redukcyjna od 5.001 zł do 10.000 zł 

25 pkt 

franszyza redukcyjna od 10.001 zł do 15.000 

zł 0 pkt 

 

Franszyzy winny być określone w złotych. 

 

Oferty będą podlegały ocenie według 

następującego wzoru: 

 

Ocena oferowanych franszyz  = Łączna 

przyznana ilość punktów za oferowane 

franszyzy x 20% 

 

UWAGA: 

oferowane franszyzy wyrażone kwotowo nie 

mogą przekroczyć 15.000 zł. 

Franszyzy powinny być określone w pełnych 

złotych. 

Oferty zawierające franszyzy wysokości 

wyższej niż wskazane zostaną odrzucone. 

4 - Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej władz Spółki (D&O) 

1 - cena 

Liczba punktów = ( Ozn min1/Ozn war1 ) * 

100 * 60 

gdzie: 

 - Ozn min1 - najniższa spośród wszystkich 

ofert  

 - Ozn war1 - podana w ofercie  

 

2 - zaakceptowane klauzule dodatkowe 
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4) zaakceptowane klauzule dodatkowe - 

ocena kryterium polega na przyznaniu 

punktów za wprowadzenie do oferty 

dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę 

ubezpieczeniową wg, następujących zasad: 

- za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 1 - 4 

zostanie przyznane po 25 punktów, 

 

W przypadku dopisków lub zmian w treści 

klauzul odbiegających na niekorzyść 

Zamawiającego w stosunku do treści zawartej 

w SIWZ, za zmienioną klauzule przyznanych 

zostanie 0 pkt. W przypadku dopisków lub 

zmian na korzyść lub neutralnych przyznana 

zostanie przewidziana ilość punktów. 

 

Oferty będą podlegały ocenie według 

następującego wzoru: 

 

Ocena zaakceptowanych klauzul badanej 

oferty = Łączna przyznana ilość 

punktów za zaakceptowane klauzule 

dodatkowe x 20% 

 

3 - oferowana data retroaktywna 

oferowana data retroaktywna - ocenie podlega 

oferowany okres daty retroaktywnej                            

w ubezpieczeniu odpowiedzialności władz 

spółki. 

 

Franszyzy wprowadzone w ww. rodzajach 

ubezpieczeń będą oceniane wg. następujących 

zasad: 

 

Data retroaktywna: pełne pokrycie wsteczne 

100 pkt 

Data retroaktywna: nie krótsza niż 5 lat     

50 pkt 

Data retroaktywna: nie krótsza niż 3 lata   

20 pkt 

Data retroaktywna: krótsza niż 3 lata      

0 pkt 
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Oferty będą podlegały ocenie według 

następującego wzoru: 

 

Ocena oferowanej daty retroaktywnej = 

Łączna przyznana ilość punktów za oferowane 

franszyzy x 20% 

 

UWAGA: 

minimalna data retroaktywna 2 lata, tj. od 

17.07.2017 r. 

Oferty zawierające datę retroaktywną krótszą 

niż wskazane wyższej zostaną odrzucone. 

18.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej 

zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za 

wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

18.4.  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,                                        

z zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

18.5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) 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. 

18.6. 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 zwróci się 

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) 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  (tj. Dz.U. 2017 

poz. 847); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
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c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

18.7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. 

18.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

18.9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 

określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza                

w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

19.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 

Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni 

na stronie internetowej /www.gkostrow.pl informacje, o których mowa   w art. 92 ust 1 pkt 

1 i 5-7 ustawy Pzp. 

19.3. 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. 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

20.1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na 

zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

20.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  . 

20.4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 

1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców 

zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
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21.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest 

wymagane. 

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

22.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.  

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

23.4. 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. 

23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej                   

w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 

własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

23.6. 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. Domniemywa się, iż Zamawiający 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. 

23.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej    w terminie 7 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie 

jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. 

U. z 2017r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
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24. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

24.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej.  

25. POZOSTAŁE INFORMACJE 

25.1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                       

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                    

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 

a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

”Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej” – znak sprawy: 

LOG/2/2/2019, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą 

dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;   

b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 

B.Prusa 66  07-300 Ostrów Mazowiecka 

Tel.: 029  645-73-01 lub  645-73-23 

Faks: 029 645-73-23 

e-mail: zamowienia@gkostrow.pl. 

c) inspektorem ochrony danych osobowych w Zakład Gospodarki Komunalnej                    

w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. jest Pani/Pan Kinga Kruk, kontakt: tel.: 29 645 73 

01, e-mail: ido@gkostrow.pl; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy Pzp; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,                            

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                        

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników; 
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• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,               

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

25.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy                      

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 

1986) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

Załączniki do SIWZ: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Oferta 

2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

3 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

4 Umowa 

5 Wykaz ubezpieczanego mienia- budynki i budowle 

6 Wykaz ubezpieczanego mienia- pozostałe środki trwałe 

7 Wykaz ubezpieczanego mienia-  sprzęt elektroniczny 

8 Wykaz ubezpieczanego mienia- wykaz pojazdów 

9 Informacja o ryzyku ubezpieczeniowym 

10 Informacja o szkodowości 

11 Bilans i rachunek zysków i strat 2016 

12 Sprawozdanie finansowe 2017 

13 FO1 III kwartał 2018 
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