Sosnowiec 12.08.2014r.

ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o.
41 - 200 Sosnowiec
ul. Grenadierów skr. poczt. 86
tel./fax: 32 - 263 - 47 -23
email: mzso@mzso.sosnowiec.pl
NIP: 644-345-06-04
REGON: 241491646
KRS: 0000348788

Dot.
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu.
Nr referencyjny: MZSO.271.09.2014

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia
powyżej 30 000,00 euro

Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 późn. zm),
gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Kierownik Zamawiającego
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Sosnowiec, dnia 21.07.2014r.
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o.
41 - 200 Sosnowiec
ul. Grenadierów skr. poczt. 86
tel./fax: 32 - 263 - 47 -23
email: mzso@mzso.sosnowiec.pl
NIP: 644-345-06-04
REGON: 241491646
KRS: 0000348788
Zrealizowany obrót w 2013r. 6 000 000,00 zł
Ilość zatrudnionych pracowników: 69, w tym:
- administracja: 14
- pracownicy techniczni: 55
Rodzaj prowadzonej działalności, która powinna zostać objęta ochroną w ramach ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej:
Nr PKD

OPIS

38, 11, Z

ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE

38, 12, Z

ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

38, 21, Z

OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE

38, 32, Z

ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

46, 77, Z

SPRZEDAZ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

38, 31, Z

DEMONTAZ WYROBÓW ZUZYTYCH

39, 00, Z

DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z REKULTYWACJA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC
USŁUGOWA ZWIAZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

85, 59, B

POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE

38, 22, Z

PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

71, 20, B

POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
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35, 21, Z

WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH

35, 22, Z

DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM

35, 23, Z

HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM

37, 00, Z

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE SCIEKÓW

UWAGA

W dniu ogłaszania postępowania w sprawie zamówienia publicznego, trwa budowa
Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu.
Termin zakończenia budowy przewidziany jest na sierpień 2014r.
SZKODOWOŚC ZA OSTATNIE 3 LATA
W ciągu ostatnich 3 lat brak szkód w zakresie ryzyk majątkowych, OC działalności lub
komunikacyjnych.

Budynek Administracyjny: konstrukcja żelbetowa, dach drewniany
pokryty blachą, ścianki nośne murowane z bloczków betonowych,
a działowe z płyty karton – gips.

Konstrukcja budynków

Budynek socjalny:
konstrukcja nośna w technologii żelbetowoszkieletowej, dach żelbetowy ściany z bloczków betonowy na piętrze
ściany konstrukcja karton – gips.
Hala sortowni: konstrukcja żelbetowo stalowa, ściany i dach wykonane w
technologii płyty warstwowej (blacha - pianka - blacha).
Pozostałe budynki konstrukcja żelbetowa kryta blachą.

Zabezpieczenia
przeciwpożarowe

System sygnalizacji pożarowej
Urządzenia oddymiające
Hydranty zewnętrzne DN 100 – 7 szt.
Hydranty wewnętrzne 52 – 4 szt.
Hydranty wewnętrzne 25 – 4 szt.
Gaśnice GP6 ABC – 14 szt.
Gaśnica śniegowa GS5 – 1 szt.
Odległość od straży pożarnej: 2 km

Zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe

Własny dozór całodobowy, teren ogrodzony

Pozostałe informacje

W ciągu ostatnich 20 lat teren nie był objęty powodzią.
Odległość od rzeki: 1 km
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Szczegółowe dane dotyczące usytuowania budynków i zabezpieczeń zawarte są w
Załączniku nr 1a).

ZAŁOŻENIA DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA
Zadanie nr 1
a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
Wymagany zakres ubezpieczenia: Pełny obejmujący: szkody powstałe wskutek ognia, pożaru,
uderzenia pioruna, wybuchu, eksplozji, upadku statku powietrznego akcji ratowniczej prowadzonej w
związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej, oraz huraganu, powodzi, zalania*, gradu, deszczu
nawalnego, śniegu, osunięcia się ziemi, działanie ciężaru śniegu, zapadania się ziemi, lawiny,
trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu niezależnie od tego czy
pojazd jest własnością ubezpieczającego czy nie, następstwa szkód wodociągowych,
dewastację/wandalizm** oraz przepięcia***, katastrofę budowlaną.
Zakres ubezpieczenia obejmuje także poniesione przez Ubezpieczającego koszty zabezpieczenia przed
szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody w ubezpieczonym mieniu .
*Definicja zalania – niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, pary lub innych
cieczy z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i
urządzeń technologicznych, wskutek: awarii instalacji lub działania niskich temperatur; samoistnego
rozszczelnienia się zbiorników; cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej; samoczynnego
uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar; nieumyślnego
pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej; nieumyślnego działania osób trzecich.
Ponadto za zalanie uważa się uszkodzenie ubezpieczanego mienia wodą pochodzącą z opadów
atmosferycznych w tym topniejący śnieg.
**Definicja dewastacji/wandalizmu - Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe
wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy
obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.
***Definicja przepięcia - 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 natężeniu lub napięciu).
System ubezpieczenia:
 sumy stałe:
Środki trwałe (budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie) - wg wartości księgowej
brutto;
 pierwsze ryzyko:
Mienie pracownicze;
Wartości pieniężne;.
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Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT.

Przedmiot ubezpieczenia
Budynki i budowle (wraz z
zamontowanymi na stałe
zewnętrznymi elementami i
urządzeniami), sieci, obiekty
inżynierii

1.

Suma ubezpieczenia (z VAT)
a) 28 032 942,83 zł – WYKAZ: Załącznik 1b;
(w ramach budowanego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych)

b) 707 148,02 zł
(mienie istniejące)

c) 220 000,00 zł
(aktualnie ubezpieczone)

Maszyny, urządzenia,
wyposażenie i niskocenne
składniki majątku

2.

a) 1 424 979,80 zł – WYKAZ: Załącznik 1b;
(w ramach budowanego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych)
b) 17 047,30 zł
(mienie istniejące)

c) 4 000,00 zł
(aktualnie ubezpieczone)

3.

Mienie pracownicze

4.

Wartości pieniężne

34 500,00 zł
(500,00 zł na osobę)

15 000,00 zł
(aktualnie ubezpieczone)

Okres ubezpieczenia:
Poz. 1a), 1b), 2a), 2b), 3 – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;
Poz. 1c), 2c), 4 – od 17.05.2015 do końca trwania umowy;
Dopuszczalna franszyza integralna: nie wyższa niż 500,00 zł.
Franszyza redukcyjna: brak
KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klauzula reprezentantów;
Klauzula automatycznego pokrycia nowonabytego mienia;
Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia;
Klauzula transportowania;
Klauzula wartości księgowej brutto;
Klauzula Leeway;
Klauzula stempla bankowego
Klauzula dewastacji i wandalizmu;
Klauzula pośredniego uderzenia pioruna i przepięć;
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie;
Klauzula katastrofy budowlanej;
Klauzula drobnych prac remontowo – budowlanych;
Klauzula terminu zgłaszania szkód;
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie;
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Klauzula terminu dokonania oględzin;
Klauzula pro rata temporis;
Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti);
Klauzula definicji zalania;
Klauzula poszukiwania miejsca awarii/wycieku;
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych;
Klauzula warunków i taryf.

b) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Wymagany zakres ubezpieczenia: szkody polegające na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu
ubezpieczonego mienia na skutek kradzieży z włamaniem* i rabunku** usiłowanego lub dokonanego.
*Kradzież z włamaniem – rozumianą jako dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z zamkniętego
lokalu po usunięciu zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, lub zabór mienia z lokalu, w którym
sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia.
**Rabunek – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej
użycia lub doprowadzenie do stanu bezbronności, zmuszenie do oddania kluczy lub do otwarcia
lokalu, albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi.
System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko.
Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT.
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (z VAT)

1.

Maszyny, urządzenia i wyposażenie, niskocenne
składniki majątku

100 000,00 zł

2.

Mienie pracownicze

34 500,00 zł

3.

Wartości pieniężne (od kradzieży z włamaniem, rabunku w

15 000,00 zł

lokalu, rabunku w transporcie)

(aktualnie ubezpieczone)

Kradzież zwykła

10 000,00 zł

4.

Okres ubezpieczenia:
Poz. 1, 2, 4, – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;
Poz. 3 – od 17.05.2015 do końca trwania umowy;
Dopuszczalna franszyza integralna: nie wyższa niż 500,00 zł.
Franszyza redukcyjna: brak
KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klauzula reprezentantów;
Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia;
Klauzula stempla bankowego
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie;
Klauzula terminu zgłaszania szkód;
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie;
Klauzula terminu dokonania oględzin;
Klauzula pro rata temporis;
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
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10. Klauzula kradzieży zwykłej.

c)

ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

Wymagany zakres ubezpieczenia: Szkody powstałe wskutek stłuczenia rozbicia, porysowania,
dewastacji, wandalizmu i wszelkich innych uszkodzeń szyb i innych przedmiotów szklanych oraz
wykonanych z pleksi znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli oraz szyb, luster,
przegród ściennych oraz osłon, okien, szyldów, transparentów, drzwi, witryn.
Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty transportu i w uzasadnionych przypadkach ustawienia
rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.)
System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko.
Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT.
Przedmiot ubezpieczenia
1.

Suma ubezpieczenia (z VAT)
70 000,00 zł

Oszklenie

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;
Dopuszczalna franszyza integralna: nie wyższa niż 100,00 zł.
Franszyza redukcyjna: brak
KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klauzula reprezentantów;
Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia;
Klauzula stempla bankowego
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie;
Klauzula terminu zgłaszania szkód;
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie;
Klauzula terminu dokonania oględzin;
Klauzula pro rata temporis;
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d) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Wymagany zakres ubezpieczenia: wszelkie szkody materialne polegające na uszkodzeniu,
zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od
Ubezpieczającego przyczyny.
Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone następujące ryzyka:
 działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę,
świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, - kradzież z włamaniem i rabunek,
wandalizm i dewastacja;
 upadek przenośnego sprzętu elektronicznego;
 działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na pożarze, osmaleniu,
przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia
pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia,
oczyszczania zgliszcz);
 działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód
podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu,
gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów;
 działanie wiatru, osunięcie się ziemi;
 wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie
gwarancji;
 zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, bezpośrednie i pośrednie
działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych;
 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony
zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia
pozostałości po szkodzie;.
System ubezpieczenia:
Sprzęt elektroniczny - sumy stałe, wg wartości księgowej brutto.
Oprogramowanie, nośniki i bazy danych – pierwsze ryzyko.
Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT.
Sprzęt elektroniczny nie starszy niż 7 lat.
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (z VAT)
a) 1 163 851,05 zł – WYKAZ: Załącznik 1b;
(w ramach budowanego Zakładu Przetwarzania
i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych)

1.

Stacjonarny sprzęt elektroniczny

b) 18 286,89 zł
(mienie istniejące)

c) 15 000,00 zł
(aktualnie ubezpieczone)
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2.

Przenośny sprzęt elektroniczny (w tym
aparaty fotograficzne i telefony komórkowe)

(aktualnie ubezpieczone)

3.

Oprogramowanie, nośniki i bazy danych

30 000,00 zł

10 000,00 zł

Okres ubezpieczenia:
Poz. 1a), 1b), 3 – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;
Poz. 1c), 2 – od 17.05.2015 do końca trwania umowy;

Dopuszczalna franszyza integralna: nie wyższa niż 300,00 zł.
Dopuszczalna franszyza redukcyjna: nie wyższa niż 300,00 zł (niedopuszczalna franszyza
procentowa);
KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Klauzula reprezentantów;
Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym;
Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia;
Klauzula transportowania;
Klauzula wartości księgowej brutto;
Klauzula stempla bankowego
Klauzula dewastacji i wandalizmu;
Klauzula pośredniego uderzenia pioruna i przepięć;
Klauzula terminu zgłaszania szkód;
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie;
Klauzula terminu dokonania oględzin;
Klauzula pro rata temporis;
Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti);
Klauzula definicji zalania;
Klauzula warunków i taryf;
Klauzula mobilności (ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia na
terenie RP).
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e) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych
Ubezpieczeniem objęte są maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu,
napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca
ubezpieczenia w związku tymi pracami, pod warunkiem, że są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia
zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu
niezbędnych prób i testów, oraz są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wymagany zakres
ubezpieczenia: wszelkie szkody materialne polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie
przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.
Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone następujące ryzyka:
 działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę,
świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, - kradzież z włamaniem i rabunek,
wandalizm i dewastacja;
 działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na pożarze, osmaleniu,
przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego
uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia,
burzenia, oczyszczania zgliszcz);
 działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód
podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu,
gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów;
 działanie wiatru, osunięcie się ziemi;
 wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po
okresie gwarancji;
 zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, bezpośrednie i
pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych;
 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony
zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia
pozostałości po szkodzie;.
 błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta;
 wadliwy materiał, z którego wykonana jest maszyna;
 błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy;
 błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób
obsługujących maszyny;
 celowe zniszczenie przez osoby trzecie;
 działanie sił odśrodkowych;
 niedobór wody w kotłach;
 nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję;
 dostanie się ciała obcego;
 niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub
kontrolno-pomiarowych;
 zwarcie, przepięcie, przetężenie, uszkodzenie izolacji, wzrost albo spadek napięcia bądź
natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz.
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szkody powstałe w czasie przemieszczania i/lub transportu na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej;
szkody powstałe na skutek utraty substancji w następstwie wycieku ze zbiornika;
ryzyko zalania i/lub zamulenia, wynikłe ze zniszczenia lub uszkodzenia instalacji ciśnieniowej
doprowadzającej wodę do ubezpieczonej maszyny, zablokowania zaworów i/lub pomp;
ryzyko utraty oleju smarowego i/lub czynników chłodniczych i płynów chłodzących;
ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników;
ubezpieczenie drutów i przewodów nieelektrycznych

System ubezpieczenia:
sumy stałe, wg wartości księgowej brutto.
Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT.
Maszyny nie starsze niż 10 lat.
Lp.
1.

Suma ubezpieczenia
(z VAT)

Nazwa
Maszyny i urządzenia zgodnie z wykazem
(Załącznik 1b do SIWZ)

24 063 205,40 zł – WYKAZ: Załącznik 1b;

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;

Dopuszczalna franszyza integralna: Brak.
Dopuszczalna franszyza redukcyjna: 1 500,00 zł (niedopuszczalna franszyza procentowa);
KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klauzula reprezentantów;
Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia;
Klauzula transportowania;
Klauzula wartości księgowej brutto;
Klauzula stempla bankowego
Klauzula dewastacji i wandalizmu;
Klauzula pośredniego uderzenia pioruna i przepięć;
Klauzula terminu zgłaszania szkód;
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie;
Klauzula terminu dokonania oględzin;
Klauzula pro rata temporis;
Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti);
Klauzula definicji zalania;
Klauzula warunków i taryf;
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f) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego
Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń powinny być objęte roszczenia dotyczące szkód
powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani
(uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia.
Budowany Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu, będzie
przyjmował do zagospodarowania:
- odpady przewidziane do odzysku w procesie R12 – sortowanie odpadów;
- odpady przewidziane do odzysku w procesie R3 – kompostowanie w pryzmach i bioreaktorach.
Ponadto w wyniku eksploatacji instalacji na terenie Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Sosnowcu, wytwarzane będą odpady niebezpieczne (m.in. oleje, baterie,
drewno zawierające substancje niebezpieczne, opakowania po substancjach niebezpiecznych) oraz
inne niż niebezpieczne (m.in. opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i guma, szkło,
odpady palne).
Lp.
1.
2.

Przedmiot ubezpieczenia
OC deliktowa w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem + szkody
wodno-kanalizacyjne w tym cofnięcie się cieczy w systemach kanalizacyjnych
OC kontraktowa – szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem zobowiązania, w tym szkody po wykonaniu usługi lub pracy
wynikłe z ich wadliwego wykonania
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Suma gwarancyjna
na jedno i wszystkie
zdarzenia
250 000,00 zł
250 000,00 zł

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Włączenie odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone
pracownikom Ubezpieczonego (w tym szkody w pojazdach mechanicznych)
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców
Ubezpieczonego.
Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych użytkowanych
przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia,
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.
Włączenie odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach użytkowanych
przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia,
leasingu lub innej umowy o podobnym.
Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących
się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego.
Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z emisji, wycieku,
uwalniania się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z używania młotów
pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców.
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych.
Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez pojazdy
niepodlegające pod obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Czyste straty finansowe*
KLAUZULE PRODUKTOWE
OC za produkt (w tym włączenie szkód wyrządzonych przez produkty
wprowadzone do obrotu przed datą początkową ubezpieczenia)
Włączenie odpowiedzialności za czyste straty majątkowe poniesione przez osoby
trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego,
powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z wyrobami pochodzącymi od
Poszkodowanego.

Włączenie odpowiedzialności za czyste straty majątkowe poniesione przez osoby
trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów
15.
dostarczonych przez Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub mieszania z innymi
wyrobami.
ZAKRES TERYTORIALNY

100 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
150 000,00 zł
200 000,00 zł
50 000,00 zł
100 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł

50 000,00 zł

RP

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;
*Czyste straty finansowe: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną
za szkody mające postać czystej straty finansowej.
Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności - Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające:
 ze stałej emisji (np. hałasów, dymów, zapachów, wstrząsów, ciepła, światła itp.);
 z przekroczenia kosztów i kredytów;
 z aranżowania lub rekomendowania, a także doradztwa w zakresie transakcji finansowych,
handlu nieruchomościami i innych transakcji gospodarczych;
 wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych,
prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
 ze strat będących następstwem błędów księgowych, błędów płatniczych, sprzeniewierzenia
pracowniczego;
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 z umiejscowienia i badań wykonalności, naruszenia patentów, znaków towarowych,










zastrzeżonych wzorów, oznaczeń, praw autorskich, licencyjnych itp. oraz sporządzanych
wycen;
związane ze stosunkiem pracy;
z nieprzestrzegania uzgodnionych warunków i terminów oraz gwarancji i rękojmi;
z usługi elektronicznego (komputerowego) przetwarzania wszelkich danych związanych
z płatnościami;
z czynności związanych ale nie ograniczonych do planowania, doradzania, sporządzania
raportów oceny, działalności kontrolnej i rzeczoznawczej;
z wycofania produktów z rynku;
z zapłaty wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych,
odszkodowań i innych kar lub kosztów o charakterze pieniężnym;
z zamierzonego nieprzestrzegania wszelkich przepisów prawa, państwowych i prawnych
zabezpieczeń, zamierzonego nieprzestrzegania instrukcji, zasad lub warunków
wprowadzonych przez przełożonego, złamania umów, zamierzonego niedopełnienia
obowiązków;
ze strat powstałych w wyniku zgubienia lub utraty dokumentów i przedmiotów wartościowych
i wartości pieniężnych.

Dopuszczalna franszyza integralna: Brak.
Dopuszczalna franszyza redukcyjna: 500,00 zł (dotyczy szkód rzeczowych i czystych strat
finansowych);
KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ)
1.
2.
3.
4.

Klauzula reprezentantów;
Klauzula stempla bankowego;
Klauzula szkód seryjnych;
Klauzula przeniesienia ognia;

g) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków operatorów pojazdów
wolnobieżnych

Wymagany zakres:
 następstwa nieszczęśliwych wypadków* (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu) – wariant
bezkomisyjny;
 śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (100% SU);
 uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu jako następstw nieszczęśliwego wypadku;
 Czas udzielania ochrony: podczas wykonywania pracy oraz w drodze do i z pracy.
*Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego
Ubezpieczony - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
Liczba ubezpieczonych: 5 osób
Suma ubezpieczenia: 15 000,00 zł
Okres ubezpieczenia: od 17.05.2015 do końca trwania umowy;
Dopuszczalna franszyza integralna: Brak.
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Dopuszczalna franszyza redukcyjna: Brak

Zadanie nr 2
a) ubezpieczenie pojazdów
WYKAZ POJAZDÓW
L.p.

Rodzaj

Marka

Typ i model

Nr rej

1.

ciężarowy

MAN

STAR WUKO
15.224 LC

SO 72317

ix 20 Classic

SO
3013H

2.

osobowy

HYUNDAI

Rok
produkcji
Data I
rejestracji
2005
05.01.2006
2011
06.02.2012
2007

3.

ciężarowy

VW

TRANSPORTER

SO 95770
31.10.2007

4.

2001

przyczepa
lekka

NIEWIADÓW

ciężarowy

IVECO

B-750

SO 01850
06.11.2002
2002

5.

ENH 260E35

SO 33821
18.12.2002

15

Pojemność
Ładowność
DMC
Moc
6871
9410
15000
nie dot.
1396
nie dot.
1710
66kW
1896
750
220
75kW
nie dot.
515
750
nie dot.
7790
13370
24000
nie dot.

Nr VIN

Liczba
miejsc

SU (wg
aktualnej
polisy)
brutto

Ekspiracja
aktualnej
polisy

WMAL82ZZ26Y15825
7

3

nie dot.

05.01.2015

TMAPT81CACJ045534

5

35 000,00
zł

05.02.2015

WV2ZZZ7HZ8H04678
6

6

31 600,00
zł

30.10.2014

SWNB75000Y0006321

0

nie dot.

06.11.2014

WJME2NP0034262919

2

nie dot.

19.12.2014

UWAGA
Zamawiający w swojej działalności będzie wykorzystywał także ciągniki rolnicze
i pojazdy wolnobieżne oraz specjalne.
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych
Suma ubezpieczenia i zakres: Zgodnie z Ustawą
o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)
Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy - zgodnie z wykazem pojazdów.

2. Ubezpieczenie AUTO – CASCO
Suma ubezpieczenia: Zgodnie z wykazem pojazdów.
Suma ubezpieczenia będzie aktualizowana nie wcześniej niż 30 dni przed wystawieniem polisy.
Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy - zgodnie z wykazem pojazdów.
Wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej:
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu w związku z ruchem
i postojem pojazdu wskutek:
 Nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem,
osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu;
 Uszkodzenia przez osoby trzecie – dewastacja (w tym również włamanie);
 Zdarzeń losowych: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego,
powodzi, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania się
ziemi, nagłego czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
 Kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia;
 Uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub
kradzieży pojazdu.
Warunki dodatkowe
 Wariant likwidacji szkód: wg cen części oryginalnych serwisowych, tj. części zamiennych
produkowanych zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez
producenta pojazdu danej marki, rekomendowanych przez producenta tego pojazdu i
dystrybuowanych w autoryzowanych przez producenta pojazdu punktach sprzedaży oraz wg
kosztów naprawy w autoryzowanym serwisie;
 Bez wprowadzenia procentowego pomniejszenia wartości części przy ustalaniu
odszkodowania;
 Wykupienie udziału własnego;
 Wykupiona redukcja sumy ubezpieczenia po szkodzie częściowej;
 Gwarantowana suma ubezpieczenia przez pierwsze 6 miesięcy dla pojazdów fabrycznie
nowych (bez względu na przebieg pojazdu);
Dopuszczalna franszyza integralna: Brak.
Dopuszczalna franszyza redukcyjna: Brak
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych pojazdów kierowcy i pasażerów
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Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł na miejsce w pojeździe
Świadczenie z tytułu śmierci: 100% SU
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu: 1% SU za 1% uszczerbku.
Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy - zgodnie z wykazem pojazdów.
Wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej:
Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z
ruchem pojazdu oraz:
 Podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu;
 Podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu
na trasie jazdy;
 Podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy;
 Podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z
pojazdem.
Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u
kierowcy pojazdu mechanicznego.
Dopuszczalna franszyza integralna: Brak.
Dopuszczalna franszyza redukcyjna: Brak
Płatność składki: jednorazowo

4. Ubezpieczenie Assistance
Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy osobowe i ciężarowe o ładowności do 3,5 t – zgodnie z
wykazem pojazdów.
Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy - zgodnie z wykazem pojazdów.
Wymagany zakres ubezpieczenia:
Holowanie, parkowanie, naprawa na miejscu zdarzenia, zakwaterowanie, powrót do miejsca
zamieszkania/siedziby, pomoc informacyjna - po wypadku/kolizji lub awarii.
Powyższe świadczenia realizowane będą bez limitu kilometrów pomiędzy miejscem zdarzenia a
siedzibą Ubezpieczającego.
Dopuszczalna franszyza integralna: Brak.
Dopuszczalna franszyza redukcyjna: Brak
KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ)
1. Klauzula niezmienności stawek;
2. Klauzula odstąpienia od oględzin pojazdu;
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ
TREŚCI KLAUZUL DODATKOWYCH
1. Klauzula reprezentantów;
Strony uzgadniają, że Zakład Ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe
wyłącznie 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, statutem lub na mocy prawa
własności uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z włączeniem
prokurentów, ustanowionych przez ten podmiot.
2. Klauzula automatycznego pokrycia nowonabytego mienia
Ustala się, że:
 nowo nabyte składniki majątku ruchomego spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem
zgodnie z umową ubezpieczenia, oraz
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wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego składniki majątku ruchomego wskutek dokonanych inwestycji
będą automatycznie pokryte niniejszą polisą z chwilą objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego
a w przypadku wzrostu wartości składników mienia ruchomego wskutek dokonanych inwestycji od
chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa
odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia.
Zgłaszanie do ubezpieczenia tego mienia oraz poczynionych inwestycji będzie się odbywało w sposób
następujący: do dnia 10-tego od daty zakończenia okresu ubezpieczenia, Ubezpieczony poinformuje
Ubezpieczyciela o nabytym mieniu oraz o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w
ostatnich dwunastu miesiącach. Składka za doubezpieczenie będzie naliczana „pro rata temporis” od
dnia miesiąca, w którym inwestycje te zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Limit 20% sumy
ubezpieczenia.
3. Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia;
Ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia nowych miejsc, jeżeli są one wykorzystane dłużej niż 3
miesiące. Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, obok wymienionych w polisie
miejsc, także wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, wynajmowane, dzierżawione lub w
jakikolwiek inny sposób użytkowane na terenie Polski, w których znajduje się mienie
Ubezpieczającego. Limit:20% sumy ubezpieczenia.
4. Klauzula transportowania;
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w mieniu ruchomym powstałe w wyniku
zdarzeń losowych oraz wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami
ubezpieczeń (w tym podczas tzw. „transportu wewnętrznego”) na terytorium RP oraz podczas
transportu w celu naprawy bądź konserwacji tego mienia. Ubezpieczenie obejmuje także szkody
powstałe podczas załadunku i rozładunku. Limit: 50 000,00 zł
5. Klauzula wartości księgowej brutto;
Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone wg wartości księgowej brutto bez względu
na stopień umorzenia lub zużycia technicznego. Uzgadnia się, że w przypadku, gdy podstawa
szacowania zadeklarowana została wg wartości księgowej brutto, odszkodowanie wypłacone jest
według wartości księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia. Oznacza to, że ubezpieczyciel
przy wypłacie odszkodowania nie będzie stosował żadnych potrąceń z tytułu amortyzacji lub zużycia
mienia objętego ochroną.
6. Klauzula Leeway;
Strony postanawiają, że w przypadku szkody, klauzula proporcjonalności będzie stosowana tylko
w przypadku mienia, którego wartość rzeczywista w momencie powstania szkody będzie wyższa niż
120% sumy ubezpieczenia.
7. Klauzula stempla bankowego
Strony postanawiają, że termin płatności jest zachowany w przypadku, gdy ubezpieczający dokona
obciążenia swego konta na rzecz ubezpieczyciela najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień płatności
składki lub jej raty w polisie pod warunkiem posiadania wystarczających środków pieniężnych na
koncie.
8. Klauzula dewastacji i wandalizmu;
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Ubezpieczeniem zostają objęte szkody powstałe w wyniku wandalizmu rozumianego jako zniszczenie
lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie działając z zamiarem jego zniszczenia lub
uszkodzenia. Limit: 50 000,00 zł
9. Klauzula pośredniego uderzenia pioruna i przepięć;
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 natężeniu lub napięciu). Jednocześnie przedstawiona definicja przepięcia
będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie przepięcie. Limit: 200 000,00 zł
10. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie;
Ustala się dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia, obejmujący koszty
zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia
bezpośrednio zagrożonego wystąpieniem szkody i zmniejszenia szkody objętej zakresem
ubezpieczenia, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; koszt usunięcia
pozostałości po szkodzie. Niniejsza klauzula ma zastosowanie w przypadku, gdy koszty, o których
mowa powyżej, nie są pokryte w ramach sumy ubezpieczenia oraz limitów określonych
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Limit: 50 000,00 zł
11. Klauzula katastrofy budowlanej;
Ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy
budowlanej. Przez katastrofę budowlana rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku
lub budowli bądź ich części a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty
określone w art. 75 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane. Limit: 5 000 000,00 zł
12. Klauzula drobnych prac remontowo – budowlanych;
Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w trakcie prowadzonych
prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych zarówno w środkach trwałych stanowiących
własność Ubezpieczającego jak i w środkach trwałych wynajmowanych lub dzierżawionych, pod
warunkiem że prowadzone prace nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą Prawo
Budowlane. Limit: 100 000,00 zł
13. Klauzula terminu zgłaszania szkód;
Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości
14. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie;
Ustala się, że zapisane w OWU, skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie
w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy miało to wpływ na ustalenie
odpowiedzialności za szkodę lub jej rozmiaru.
15. Klauzula terminu dokonania oględzin;
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel
zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu
zgłoszenia szkody.

20

W przypadku przekroczenia tego terminu, Zakład Ubezpieczeń nie będzie miał prawa odmówić
wypłaty bądź obniżyć kwoty odszkodowania poprzez powołanie się na zarzut dokonania przez
Ubezpieczającego zmian w przedmiocie dotkniętym szkodą.
Ponadto ustala się, że Ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności
stanu faktycznego po zaistnieniu szkody, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne
jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności.
16. Klauzula pro rata temporis;
Sposób obliczania składki ubezpieczeniowej za okresy krótsze niż rok. Należną składkę oblicza się
mnożąc wielkość składki rocznej przez czas trwania ubezpieczenia, (za rok uznaje się 360 dni, za
miesiąc 30 dni).
17. Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti);
Ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody estetyczne polegające na pomalowaniu,
porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na
ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym. Limit:20 000,00
zł
18. Klauzula poszukiwania miejsca awarii/wycieku;
Towarzystwo zrefunduje uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwania miejsca powstania
wycieku i usunięcia awarii będącej jego przyczyną
19. Klauzula kradzieży zwykłej;
Ubezpieczyciel obejmuje ochrona zdarzenia polegające na tzw. kradzieży zwykłej bez włamania,
niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu ubezpieczonego mienia. Suma ulega odnowieniu po
wypłacie odszkodowania jedynie na wniosek ubezpieczonego po akceptacji zakładu ubezpieczeń.
Limit: 10 000,00 zł
20. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym;
Zakresem ubezpieczenia zostaje automatycznie objęty sprzęt elektroniczny, w którego posiadanie
wejdzie ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zgłaszanie tych
inwestycji do ubezpieczenia będzie się odbywało w sposób następujący: dnia 10-tego od daty
zakończenia okresu ubezpieczenia, Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o inwestycjach
zrealizowanych i zarejestrowanych w ostatnich dwunastu miesiącach. Składka za inwestycje zgłaszane
do ubezpieczenia będzie naliczana „pro rata temporis” od dnia miesiąca, w którym inwestycje te
zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Limit 20% sumy ubezpieczenia.
21. Klauzula mobilności (ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
na terenie RP);
Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie
ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia
określonym w dokumencie ubezpieczenia
22. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych;
Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych ubezpieczonego majątku uznaje
za wystarczający. Jeżeli wskutek przeprowadzenia ewentualnej lustracji zostaną stwierdzone braki w
zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy
niż 30 dni na ich uzupełnienie. Jeżeli po tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne
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zabezpieczenia Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak zabezpieczeń miał
wpływ na powstanie szkody.
23. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego majątku
uznaje za wystarczający. Jeżeli wskutek przeprowadzenia ewentualnej lustracji zostaną stwierdzone
braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie
krótszy niż 30 dni na ich uzupełnienie. Jeżeli po tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne
zabezpieczenia Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak zabezpieczeń miał
wpływ na powstanie szkody.
24. Klauzula warunków i taryf;
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub
podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia,
zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie
ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy.
25. Klauzula szkód seryjnych;
Kilka zdarzeń szkodowych, do których doszło z tej samej przyczyny, np. w wyniku tego samego błędu
projektowego, produkcyjnego lub błędu w instrukcji dla użytkownika, lub w wyniku dostarczenia serii
produktów posiadających tę samą wadę, niezależnie od terminu ich wystąpienia, traktuje się jako jedno
zdarzenia ubezpieczeniowe, a za datę ich wystąpienia przyjmuje się datę wystąpienia pierwszego zdarzenia
szkodowego (szkoda seryjna). Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie zdarzenia szkodowe w
takiej serii, pod warunkiem, że pierwsze zdarzenie szkodowe wystąpiło podczas trwania okresu
ubezpieczenia: w takim przypadku ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody danej serii,
nawet po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
26. Klauzula przeniesienia ognia;
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe
wyrządzone w otaczającym mieniu osób trzecich przez przeniesienie ognia lub wybuchu albo zalania.
Ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona wyłącznie do uszkodzenia bądź zniszczenia mienia wskutek
działania ognia lub wybuchu, uszkodzenia bądź zniszczenia mienia wskutek zalania.
27. Klauzula niezmienności stawek;
Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia, że:
a) warunki ubezpieczenia oraz stawki przedstawione w ofercie będą miały zastosowanie do
wszystkich pojazdów, które będą się znajdować w posiadaniu Ubezpieczającego w trakcie
trwania umowy generalnej, niezależnie od zmiany przez towarzystwo ubezpieczeń taryf lub
OWU;
b) każdy pojazd znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczającego oraz zgłoszony do ubezpieczenia z
początkiem okresu ubezpieczenia w okresie trwania umowy generalnej będzie ubezpieczony z
zastosowaniem warunków oraz stawek wynikających z tej umowy.
28. Klauzula odstąpienia od oględzin pojazdu;
Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia, że w ubezpieczeniu autocasco (AC), zakład ubezpieczeń odstępuje od wymogu
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oględzin pojazdu oraz dokumentacji fotograficznej, jeżeli pojazd był dotychczas ubezpieczony w
zakresie AC u innego ubezpieczyciela – pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia.

ZAŁĄCZNIK NR 3a) do SIWZ

_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres Wykonawcy:
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....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tel. ……………………….
Fax ……………………….
KRS ………………………
REGON ………………….
NIP ……………………….
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr…………….… ogłoszonym na
portalu UZP pod numerem ………………… w dniu ……………. :
NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
SKŁADOWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W SOSNOWCU

Zadanie nr 1
a) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych;
b) Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu);
c) Ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia;
d) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
e) Ubezpieczenie maszyn o uszkodzeń i szkód elektrycznych;
f) Odpowiedzialności Cywilnej Ubezpieczającego;
g) Ubezpieczenie NNW pracowników;
oferujemy realizację niniejszej usługi na podanych niżej warunkach:
Deklarujemy wykonanie w/w zadania za ……………… miesięczny okres realizacji
zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ za cenę;
……………………… złotych brutto.
Słownie: …………………………………………………………………………………..zł
Integralną częścią „FORMULARZA OFERTY” jest załącznik Nr 4 do SIWZ „FORMULARZ
OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ STAWEK I SKŁADEK” określający wysokość stawek i
składek za poszczególne ryzyka z podziałem na przedmioty ubezpieczenia.

2.

Warunki płatności:
Składka z tytułu ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej płatna jednorazowo/w
ratach przelewem:
I rata płatna do 14 dnia od daty wystawienia polisy;
Kolejne raty płatne co 3 miesiące.

3.

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy. Okresy ubezpieczenia terminach zgodnych z
podanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ
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4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas podany w niniejszych
warunkach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
6. Przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy warunek Zamawiającego, że nie złożenie bądź nie
uzupełnienie przez nas żądanych przez Zamawiającego dokumentów może spowodować
odrzucenie oferty.
7. Niniejszą ofertę składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
karnego.
8. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki podane w SIWZ i nie wnosimy uwag co do jej treści (wraz
z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami) oraz że posiadamy zdolność do realizacji zadania.
9. Oświadczamy, że gwarantujemy niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania
Umowy.

Miejsce i data: ...............................................

_______________________________
(podpis upoważnionego przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 3b) do SIWZ

_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tel. ……………………….
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Fax ……………………….
KRS ………………………
REGON ………………….
NIP ……………………….
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr…………….… ogłoszonym na
portalu UZP pod numerem ………………… w dniu ……………. :
NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
SKŁADOWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W SOSNOWCU

Zadanie nr 2
a) Ubezpieczenia pojazdów(OC, AC, NNW, ASS);
oferujemy realizację niniejszej usługi na podanych niżej warunkach:
Deklarujemy wykonanie w/w zadania za ……………… miesięczny okres realizacji
zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ za cenę;
……………………… złotych brutto.
Słownie: …………………………………………………………………………………..zł

Integralną częścią „FORMULARZA OFERTY” jest załącznik Nr 4 do SIWZ „FORMULARZ
OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ STAWEK I SKŁADEK” określający wysokość stawek i
składek za poszczególne ryzyka z podziałem na przedmioty ubezpieczenia.
2. Warunki płatności:
Składka z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych płatna jednorazowo/w ratach przelewem:
I rata płatna do 14 dnia od daty wystawienia polisy;
Kolejne raty płatne co 3 miesiące.
3.

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy. Okresy ubezpieczenia terminach zgodnych z
podanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas podany w niniejszych
warunkach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
6. Przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy warunek Zamawiającego, że nie złożenie bądź nie
uzupełnienie przez nas żądanych przez Zamawiającego dokumentów może spowodować
odrzucenie oferty.

26

7. Niniejszą ofertę składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu
karnego.
8. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki podane w SIWZ i nie wnosimy uwag co do jej treści (wraz
z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami) oraz że posiadamy zdolność do realizacji zadania.
9. Oświadczamy, że gwarantujemy niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania
Umowy.

Miejsce i data: ...............................................

_______________________________
(podpis upoważnionego przedstawiciela

ZAŁĄCZNIK NR 4a) do SIWZ

_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ STAWEK I SKŁADEK ZA
POSZCZEGÓLNE RYZYKA Z PODZIAŁEM NA PRZEDMIOTY UBEZPIECZENIA

1. Nazwa i adres Wykonawcy:
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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Tel. ……………………….
Fax ……………………….
KRS ………………………
REGON ………………….
NIP ……………………….
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr…………….… ogłoszonym na portalu
UZP pod numerem ………………… w dniu ……………. :
NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
SKŁADOWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W SOSNOWCU
Oferujemy podane niżej składki i stawki (gwarantując ich niezmienność przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia).
Zadanie nr 1
a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Przedmiot ubezpieczenia

1.
2.

Budynki i budowle (wraz z zamontowanymi
na stałe zewnętrznymi elementami i
urządzeniami)
Maszyny, urządzenia i wyposażenie,
niskocenne składniki majątku

Łączna suma
ubezpieczenia
(z VAT)

Składka roczna

Stawka

Składka roczna

Stawka

28 960 090,85 zł
1 446 027,10 zł

3.

Mienie pracownicze

34 500,00 zł

4.

Wartości pieniężne

15 000,00 zł

b) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Przedmiot ubezpieczenia

Łączna uma
ubezpieczenia
(z VAT)

1.

Maszyny, urządzenia i wyposażenie,
niskocenne składniki majątku

100 000,00 zł

2.

Mienie pracownicze

34 500,00 zł

3.

Wartości pieniężne

15 000,00 zł

4.

Kradzież zwykła

10 000,00 zł

c)

ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia
(z VAT)
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Składka roczna

Stawka

1.

Oszklenie

70 000,00 zł

d) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Przedmiot ubezpieczenia

Łączna suma
ubezpieczenia
(z VAT)

1.

Stacjonarny sprzęt elektroniczny

1 197 137,94 zł

2.

Przenośny sprzęt elektroniczny (w tym
aparaty fotograficzne i telefony komórkowe)

10 000,00 zł

3.

Oprogramowanie, nośniki i bazy danych

30 000,00 zł

Składka roczna

Stawka

e) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych
Lp.

Nazwa

Suma
ubezpieczenia

1.

Maszyny i urządzenia

24 063 205,40 zł

Składka roczna

Stawka

f) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego
Lp.

Suma
gwarancyjna

Przedmiot ubezpieczenia

OC deliktowa w związku z prowadzoną działalnością i
1. posiadanym mieniem + szkody wodno kanalizacyjne w tym 250 000,00 zł
cofnięcie się cieczy w systemach kanalizacyjnych
OC kontraktowa – szkody związane z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem zobowiązania, w tym szkody
250 000,00 zł
2.
po wykonaniu usługi lub pracy wynikłe z ich wadliwego
wykonania
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Składka
roczna

Stawka

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Włączenie odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe
wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (w tym szkody w 100 000,00 zł
pojazdach mechanicznych)
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
50 000,00 zł
podwykonawców Ubezpieczonego.
Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach
ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na
50 000,00 zł
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu
lub innej umowy o podobnym charakterze.
Włączenie
odpowiedzialności
za
szkody
w
nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego
50 000,00 zł
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia,
leasingu lub innej umowy o podobnym.
Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach
ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub
50 000,00 zł
kontrolą Ubezpieczonego.
Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z
emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy
150 000,00 zł
przedostania się do powietrza, wody lub gruntu
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych
Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z
używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, 200 000,00 zł
kafarów lub walców.
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone
50 000,00 zł
podczas prac ładunkowych.
Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane
przez pojazdy niepodlegające pod obowiązkowe 100 000,00 zł
ubezpieczenie OC.
Czyste straty finansowe*
50 000,00 zł
OC za produkt (w tym włączenie szkód wyrządzonych
przez produkty wprowadzone do obrotu przed datą 50 000,00 zł
początkową ubezpieczenia)
Włączenie odpowiedzialności za czyste straty majątkowe
poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości
produktów dostarczonych
przez
Ubezpieczonego, 50 000,00 zł
powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z
wyrobami pochodzącymi od Poszkodowanego.
Włączenie odpowiedzialności za czyste straty majątkowe
poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub
dalszą obróbkę wadliwych produktów dostarczonych przez 50 000,00 zł
Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub mieszania z innymi
wyrobami.

g) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków operatorów pojazdów
wolnobieżnych

Przedmiot ubezpieczenia
1.

NNW

Suma
ubezpieczenia
15 000,00 zł
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Składka roczna
za osobę

Stawka

Miejsce i data: ......................................

_______________________________
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 4b) do SIWZ
_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
FORMULARZ OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ STAWEK I SKŁADEK ZA
POSZCZEGÓLNE RYZYKA Z PODZIAŁEM NA PRZEDMIOTY UBEZPIECZENIA
1. Nazwa i adres Wykonawcy:
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....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tel. ……………………….
Fax ……………………….
KRS ………………………
REGON ………………….
NIP ……………………….
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr…………….… ogłoszonym na portalu
UZP pod numerem ………………… w dniu ……………. :
NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU
SKŁADOWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W SOSNOWCU
Oferujemy podane niżej składki i stawki (gwarantując ich niezmienność przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia).
Zadanie nr 2
a) Ubezpieczenia pojazdów(OC, AC, NNW, ASS);
L.p.

Rodzaj

Marka

Nr rej

SU

1.

ciężarowy

MAN

SO 72317

nie dot.

2.

osobowy

HYUNDAI

SO 3013H

35 000,00 zł

3.

ciężarowy

VW

SO 95770

31 600,00 zł

4.

przyczepa
lekka

NIEWIADÓW

SO 01850

nie dot.

5.

ciężarowy

IVECO

SO 33821

nie dot.

SKŁADKA
OC

STAWKA
AC

SKŁADKA
NNW

SKŁADKA
ASS

Proszę o podanie stawek i składek dla pojazdów, które Zamawiający również będzie wykorzystywał w działalności
6.
7.
8.

Ciągnik
rolniczy
Pojazdy
wolnobieżne
Pojazdy
specjalne

Miejsce i data: ......................................
_______________________________
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 późn. zm), tj.:
 posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
 posiadam wiedzę i doświadczenie;
 dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia
publicznego.

Miejsce i data: ......................................

_______________________________
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 późn. zm),

Miejsce i data: ......................................

_______________________________
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam (-y), że:
1. Zgodnie z art.26 ust.2 pkt 2 d oświadczamy, że nie należymy/należymy do grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z późn. zm) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.- prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113,poz.759)
2. W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej .

Uwaga!
* - niepotrzebne skreślić

Miejsce i data: ......................................

_______________________________
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ

_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczamy, że
* wykonanie części zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
(podać w jakim zakresie) powierzamy podwykonawcy/om
* całość zamówienia wykonamy samodzielnie.

Uwaga!
* - niepotrzebne skreślić

Miejsce i data: ......................................

_______________________________
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ

_______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

UMOWA - WZÓR
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zawarta w dn. ………………… wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 późn. zm)
pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
prowadzącym(ą) działalność na podstawie ………………………………………………….
reprezentowany przez:
zwany w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
prowadzącym(ą) działalność na podstawie ………………………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………..
zwanym (ą) w dalszej części umowy Wykonawcą
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego
na
USŁUDZE
KOMPLEKSOWEGO
UBEZPIECZENIA
MIEJSKIEGO
SKŁADOWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W SOSNOWCU
Zadanie nr ………..

polegającego
ZAKŁADU

………………………………………………………………………………………………..………..
………………………………………………………………………………………………..………..
………………………………………………………………………………………………..………..
………………………………………………………………………………………………..………..
zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w załącznikach do SIWZ, a stanowiącymi integralną
część niniejszej umowy.
§ 2.
Niniejsza umowa obowiązuje od ……………. do ……………………….
Okresy ubezpieczenia terminach zgodnych z podanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Zawarcie umów ubezpieczenia zostanie potwierdzone polisami ubezpieczeniowymi zgodnymi ze
złożoną ofertą.
§ 3.
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Łączna składka wynikająca z niniejszej umowy ubezpieczenia wynosi:
Zadanie nr 1/Zadanie nr 2
Składka w wys…………………………………………………………………………………….
Płatna na rachunek bankowy:…………………………………………………….………………
Jednorazowo/w ratach
Terminy płatności rat:………………………………………………………………………………
Wykonawca nie będzie żądał żadnych dodatkowych opłat z tytułu świadczonych usług.
§ 4.
1. Do ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszej generalnej umowy zastosowanie mają
w szczególności (i są integralną częścią umowy);
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(znak sprawy:……………………………….)
b) Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę;
c) Formularz określający wysokość stawek i składek za poszczególne ryzyka z
podziałem na przedmioty ubezpieczenia złożony przez Wykonawcę;
d) OWU…………………………………………………………………………………;
e) OWU…………………………………………………………………………………;
f) OWU…………………………………………………………………………………;
g) OWU…………………………………………………………………………………;
h) OWU…………………………………………………………………………………;
i) OWU…………………………………………………………………………………;
2. Postanowienia zawarte w SIWZ wraz z załącznikami, mają pierwszeństwo przed ogólnymi
warunkami ubezpieczenia zawartymi w wyłonionej ofercie.
§ 5.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Za zgodną wolą obu stron dopuszcza się możliwość istotnych zmian treści umowy w zakresie:
 konieczności dostosowania obowiązującego zakresu ubezpieczenia do wymogów
prawa, w przypadku zmiany przepisów prawnych;
 nr rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany
tych danych;
 zmiany w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, w przypadku zmiany przepisów
prawa;
 zmniejszenia wartości majątku i wskutek tego zmniejszenie składki ubezpieczenia w
przypadku jego likwidacji bądź sprzedaży;
 sumy ubezpieczenia oraz składki ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy w
sytuacji zmiany wartości lub ilości przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową
na określonych zasadach i na warunkach;
 ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (Vat).
§ 7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014r. poz. 121.), jeżeli przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
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§ 8.

Realizacja umowy odbywać się będzie przy udziale brokera:
BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec Al. Mireckiego 15
§ 9.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron oraz dla brokera.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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