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Tczew: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji
oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska
Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie na rok 2016

Numer ogłoszenia: 174321 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o. , ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, woj. pomorskie, tel. 058
5328372, faks 058 5328372.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji
oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie na
rok 2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania jest
ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia
środowiska wynikające z posiadania składowiska odpadów Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrane zadanie / zadania, w zakresie przedstawionych części zamówienia. 2.
Na przedmiot zamówienia składają się 3 odrębne zadania części: Zadanie nr 1 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie. Zadanie nr 2 Ubezpieczenie komunikacji Zakładu Utylizacji Odpadów
Stałych Sp. z o.o. w Tczewie. Zadanie nr 3 Ubezpieczenie odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. W
przedmiotowym załączniku Zamawiający określił wymagane minimalne warunki ubezpieczenia..
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia.
Zamówienie zostanie udzielone po stawkach nie wyższych niż wynikających ze złożonej oferty

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3, 66.51.52.00-5, 66.51.54.00-7, 66.51.64.00-4,
66.51.50.00-3, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia, odpowiednio do części, w
której ubiega się on o udzielenie zamówienia: - dla Zadania nr 1 - w szczególności w grupach nr 8, nr 9, nr
13, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej; - dla Zadania nr 2 - w szczególności w grupach nr 1, nr 3, nr 10, o których mowa w
dziale II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. - dla Zadania nr 3 -
zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Akceptacja klauzuli fakultatywnej - 5

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały formy pisemnej. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności: 1) terminu
realizacji zamówienia, 2) warunków płatności w tym: terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, 3) osób reprezentujących,
adresów siedzib, osób do kontaktu, 4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 2. Zmiany, o
których mowa w ust. 1 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności: 1) w przypadku wystąpienia siły
wyższej tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, 2) gdy zaistniały okoliczności, których nie
można było przewidzieć przy zawarciu umowy, 3) w sytuacji zmian stanu/wartości mienia, 4) gdy zmiany są korzystne dla
Zamawiającego. 3. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności
wprowadzenia zmian do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zuostczew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych
Sp. z o.o. w Tczewie ul. Rokicka 5A 83-110 Tczew.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2015 godzina
12:00, miejsce: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie ul. Rokicka 5A 83-110 Tczew.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
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które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w
Tczewie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet I - Ubezpieczenie mienia od
ryzyk wszystkich 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub
uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach dodatkowych i obejmuje
szkody polegające na fizycznej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będącego bezpośrednim
następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i
niezależnie od woli Ubezpieczającego i zaistniało w miejscu i w okresie ubezpieczenia. 1.2. Z zakresu ochrony
ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone szkody spowodowane przez: a) pożar, b) uderzenie
pioruna (działanie bezpośrednie i pośrednie w tym przepięcia i przetężenia), c) wybuch, d) upadek statku powietrznego,
e) huragan (za huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s) f) deszcz nawalny, g)
powódź, h) lawinę, napór lodu lub śniegu (działanie bezpośrednie i pośrednie na ubezpieczone mienie), i) grad, j)
trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, k) zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z
urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (przewodów, zbiorników lub innych instalacji) w tym szkody
spowodowane awarią, cofnięciem się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynnym otworzeniem się
główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek ognia, nieumyślnym pozostawieniem otwartych kranów lub innych
zaworów w urządzeniach; koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń
będących we władaniu Ubezpieczonego, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku, lub w miejscu objętym
ubezpieczeniem, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrażaniem, l) dym i sadza
(przy czym za dym i sadzę rozumie się zawiesinę cząsteczek w gazie będącą bezpośrednim skutkiem spalania lub
działania wysokiej temperatury, niezależnie od miejsca, w którym spalanie lub działanie wysokiej temperatury
wystąpiło), m) upadek drzew lub budowli na ubezpieczone mienie, n) uderzenie pojazdu, w tym uderzenie pojazdu
należącego i/lub użytkowanego przez Ubezpieczonego, o) huk ponaddźwiękowy, p) kradzież z włamaniem i rabunek -
kradzież z włamaniem ma miejsce wtedy, gdy: 1) sprawca dokonał zaboru mienia w celu przywłaszczenia z
zamkniętego lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zainstalowanych zabezpieczeń, lub po otworzeniu
zabezpieczeń oryginalnym lub podrobionym kluczem lub kartą magnetyczną, które sprawca zdobył w drodze kradzieży
z włamaniem z innego lokalu lub w drodze rabunku, 2) sprawca dokonał zaboru mienia w celu przywłaszczenia z
zamkniętego lokalu po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym lub dopasowanym kluczem, 3) sprawca dokonał zaboru
mienia w celu jego przywłaszczenia z lokalu, w którym ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące
stanowić dowód jego potajemnego ukrycia. q) wandalizm - wandalizm rozumiany jest jako zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niekoniecznie w związku z dokonaniem lub usiłowaniem kradzieży. r)
stłuczenie (rozbicie), pęknięcie ubezpieczonego mienia, 1.3. Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód
powstałych wskutek akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z
wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zwraca ubezpieczonemu, w granicach sumy
ubezpieczenia, udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia
rozmiaru szkody objętej zakresem ubezpieczenia, do zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia bezpośrednio
zagrożonego lub dotkniętego szkodą, jeśli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. 2. Przedmiot
ubezpieczenia 2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu
Ubezpieczanego na podstawie tytułu prawnego, zgodnie z którym na Ubezpieczonym ciąży ryzyko lub obowiązek
ubezpieczenia. 2.2. Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami (stolarka
okienna drzwiowa, wykładziny podłóg i ścian, zabudowy itp.). 2.3. Składowane odpady oraz surowce wtórne (tj.
makulatura, szkło, plastik i metale) nie są przedmiotem zamówienia. 3. System ubezpieczenia i podstawa szacowania
wartości: 3.1. Środki trwałe oraz pozostałe mienie - sumy stałe wg wartości księgowych brutto lub odtworzeniowych, z
zastrzeżeniem 3.2. Zapasy - na pierwsze ryzyko wg ceny nabycia 3.3. Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku - na
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pierwsze ryzyko 3.4. Dla ryzyka wandalizmu - na pierwsze ryzyko 3.5. Dla szyb od stłuczenia i pęknięcia - na pierwsze
ryzyko, w odniesieniu do ubezpieczenia szyb od stłuczenia wysokość szkody ustala się na podstawie kosztu zakupu lub
naprawy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, tego samego rodzaju, gatunku, materiału i wymiarów,
udokumentowanego stosownymi rachunkami wg cen obowiązujących w dniu powstania szkody. Wysokość wypłaconego
odszkodowania odpowiada wysokości szkody w ubezpieczonym mieniu z uwzględnieniem kosztów: demontażu i
montażu, transportu oraz wykonania znaków reklamowych i informacyjnych, z zastrzeżeniem ustalonej sumy
ubezpieczenia. 4. Miejsce ubezpieczenia 4.1 Tczew ul. Rokicka 5A, 4.2 Stegna ul. Gdańska 2, 4.3 Pelplin - działka nr
68/3, obręb nr 009 Ropuchy, gmina Pelplin 5. Sumy ubezpieczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2) oraz limity
odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (zgodnie z załącznikiem nr
2): 5.1 Budynki i budowle na sumy stałe - zgodnie z załącznikiem nr 2 5.2 Urządzenia techniczne, maszyny i
wyposażenie (w tym także sprzęt elektroniczny z oprogramowaniem) na sumy stałe - zgodnie z załącznikiem nr 2 5.3
Mienie zakupione ze środków uzyskanych z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na sumy stałe -
zgodnie z załącznikiem nr 2 5.4 Niskocenne składniki majątku (w tym meble biurowe) na sumy stałe - zgodnie z
załącznikiem nr 2 5.5 Dla zapasów (paliwa i oleje opałowe) - 100.000,00 zł 5.6 Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i
rabunku - 50.000,00 zł 5.7 Dla ryzyka wandalizmu - 20.000,00 zł 5.8 Dla ryzyka stłuczenia i pęknięcia - 10.000,00 zł
5.9 Dla przepięcia i przetężenia - 2.000.000,00 zł 5.10 Dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji -
80.000.000,00 zł 5.11 Dla ryzyka sadzy, którego przyczyna powstała poza miejscem ubezpieczenia - 1.000.000,00 zł
5.12 Dla ryzyka uderzenia pojazdu - 2.000.000,00 zł Limity odpowiedzialności określone w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Ubezpieczyciela, inne niż przedstawione powyżej nie mają zastosowania. 6. Franszyzy redukcyjne -
przez pojęcie franszyzy redukcyjnej należy rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia wartość, o jaką będzie
pomniejszone odszkodowanie ustalone łącznie dla wszystkich ubezpieczonych przedmiotów dotkniętych szkodą,
powstałą w skutek tego samego zdarzenia. Wszystkie szkody spowodowane tą samą przyczyną powstałe w okresie
kolejnych 48 godzin są traktowane jako jedno zdarzenie. 6.1 Zdarzenia losowe: 1.000,00 zł, za wyjątkiem pożaru,
wybuchu, sadzy, dymu, implozji, dla których wprowadza się franszyzę w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż
50.000,00 zł 6.2 Uderzenie pojazdu: 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 zł 6.3 Ryzyka kradzieżowe: 500,00 zł
6.4 Wandalizm: 500,00 zł 6.5 Szyby od stłuczenia: 150,00 zł. Inne franszyzy/udziały własne nie mają zastosowania.
Pakiet II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 1. Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego wobec osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością i/lub
posiadanym, użytkowanym, przechowywanym lub administrowanym mieniem, na podstawie tytułu prawnego m.in.:
własność, najem, dzierżawa, leasing, etc., za szkody osobowe lub szkody rzeczowe z rozszerzeniem o: 1.1. Szkody
wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa; 1.2. Szkody seryjne - szkody będące wynikiem tej samej przyczyny
(pierwsza szkoda w okresie ubezpieczenia); 1.3. Odpowiedzialność cywilną pracodawcy, z włączeniem
odpowiedzialności za szkody rzeczowe w pojazdach należących do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób, za
które ponosi odpowiedzialność, (ochrona nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wynikające z kradzieży pojazdu
należącego do pracownika); 1.4. Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC; 1.5. Odpowiedzialność cywilną za podwykonawców. Prawo regresu zostaje
zniesione do osób fizycznych świadczących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych na rzecz i w imieniu
Ubezpieczonego. W odniesieniu do pozostałych podwykonawców prawo regresu zostaje zachowane. Brak wymogu
dostarczenia obustronnie parafowanej kopii umowy z podwykonawcą; 1.6. Odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania
oraz użytkowania dróg wewnętrznych i parkingów (ochrona nie dotyczy odpowiedzialności za parkingi strzeżone); 1.7.
Odpowiedzialność cywilną inwestora, w rozumieniu ustawy prawo budowlane (zgodnie z art. 18 prawa budowlanego);
1.8. Szkody w środowisku - zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody wynikłe z nagłego zanieczyszczenia
środowiska szkodliwymi substancjami w tym odpowiedzialność za: szkody wyrządzone przez pojazdy podlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wyłącznie w zakresie art. 38 ust. 4 (tj. zanieczyszczenie lub
skażenie środowiska) Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, teren RP; 1.9. Szkody wyrządzone przez
Ubezpieczonego podwykonawcom; 1.10. Szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac załadunkowych i
rozładunkowych; 1.11. Szkody będące wynikiem winy umyślnej pracownika; 1.12. Zniesienie prawa regresu do
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pracownika - zniesienie nie dotyczy sytuacji, kiedy szkoda została wyrządzona umyślnie. 2. Zakres terytorialny - RP Na
dzień sporządzania SIWZ miejsca prowadzenia działalności: a) Tczew ul. Rokicka 5A b) Stegna ul. Gdańska 2 c)
Pelplin - działka nr 68/3, obręb nr 009 Ropuchy, gmina Pelplin, d) Lisewo Malborskie, gmina Lichnowy, działka 119/4,
119/6, 119/7 3. Czasowy zakres ochrony Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, które wystąpiły w okresie
ubezpieczenia. 4. Suma ubezpieczenia: 4.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z
następującymi podlimitami (obowiązującymi na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia): 4.1. Podlimity
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 4.1.1. Odpowiedzialność cywilna
pracodawcy do limitu głównego, w tym za szkody rzeczowe w pojazdach należących do pracowników Ubezpieczonego
z limitem na 200.000zł; 4.1.2. Szkody w środowisku - 1.000.000zł; 4.1.3. Odpowiedzialność cywilna inwestora, w
rozumieniu ustawy prawo budowlane - 500.000,00zł; 4.1.4. Szkody wyrządzone z winy umyślnej pracowników -
500.000,00zł. 5. Franszyza redukcyjna - przez pojęcie franszyzy redukcyjnej należy rozumieć ustaloną w umowie
ubezpieczenia wartość, o jaką będzie pomniejszona łączna wysokość szkód rzeczowych powstałych wskutek jednego
zdarzenia/wypadku: 5.1. W odniesieniu do szkód osobowych: brak; 5.2. W odniesieniu do szkód rzeczowych: 500,00zł,
dla szkód w środowisku 50.000,00zł, dla szkód środowiskowych związanych z wypadkami komunikacyjnymi: 1.000,00zł;
5.3. W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej pracodawcy - brak; odszkodowanie (świadczenie) nie może być
pomniejszane o wysokość świadczenia należnego poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; 6. Franszyza integralna: brak. 7. Zakres terytorialny:
Polska za wyjątkiem szkód wyrządzonych podczas podróży służbowych - Europa.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.52.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.01.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. akceptacja klauzuli fakultatywnej - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem ubezpieczenia są
pojazdy, stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. oraz pojazdy, w
posiadanie których Ubezpieczony wejdzie w okresie ubezpieczenia. I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdów mechanicznych 1. Zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz.U.03.124.1152 z późn. zm.) wraz z Zieloną Kartą (tam gdzie będzie wymagana - na osobny
wniosek). 2. Suma gwarancyjna Ustawowa. 2.1. w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do
jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 2.2. w przypadku
szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez
względu na liczbę poszkodowanych. 3. Okres ubezpieczenia 3.1. Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy i
rozpoczyna się najpóźniej od dnia zarejestrowania pojazdu lub ekspiracji poprzedniego ubezpieczenia. 3.2. Nowe
pojazdy zakupione przez Ubezpieczonych zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich zgłoszenia do
Ubezpieczyciela. Zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż w dniu rejestracji pojazdu. 3.3. Ubezpieczony ma
możliwość dostarczenia niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia dokumentów w terminie 3 dni roboczych od
dnia rejestracji pojazdu. 4. Pozostałe postanowienia obligatoryjne 4.1. W razie sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu
w okresie ubezpieczenia, Ubezpieczony przedstawi Ubezpieczycielowi poniżej wskazane dokumenty stwierdzające
zbycie lub wyrejestrowanie pojazdu; poniższe dokumenty uznaje się za wystarczające do zwrotu składki za
niewykorzystany okres ubezpieczenia: - faktura/umowa sprzedaży, - pismo brokera dotyczące dot. sprzedaży lub
wyrejestrowania pojazdu, - ewentualnie kserokopia wypowiedzenia OC podpisanego przez nowego nabywcę pojazdu.
4.2. Zwrot składki zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.03.124.1152 z późn. zm.). II.
Ubezpieczenie autocasco 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody
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polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń
niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu. Ubezpieczyciel odpowiada
również za szkody powstałe wskutek (o ile nie były one wynikiem rażącego niedbalstwa): - samoistnego otwarcia się
pokrywy silnika lub bagażnika oraz za szkody będące następstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika,
- samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym, - dostania się do wnętrza pojazdu wody, - wjechania w
nierówność drogi oraz - wyrządzone przez przewożony, prawidłowo zamocowany ładunek, - załadunku oraz rozładunku
- powstałe podczas podnoszenia pojazdu w celu dokonania naprawy. 2. Zakres terytorialny Polska i inne państwa
Europy oraz Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela i Tunezji z tym, że na terytorium Rosji, Białorusi i Mołdawii
ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: kradzieży pojazdu, jego części lub
wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia. Rozszerzenie
ochrony ubezpieczeniowej na terytorium Rosji, Białorusi, Mołdawii o ryzyko kradzieży pojazdu, jego części lub
wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, jest możliwe po
opłaceniu dodatkowej składki. 3. Suma Ubezpieczenia 3.1. Sumę ubezpieczenia pojazdów fabrycznie nowych w okresie
pierwszych 6 miesięcy eksploatacji (za początek eksploatacji uznawana jest data pierwszej rejestracji pojazdu) stanowi
cena zakupu pojazdu wraz z wyposażeniem, w tym wyposażeniem dodatkowym i specjalistycznym oraz
zabezpieczeniami przed kradzieżą (bez potrzeby wyodrębniania sumy ubezpieczenia wyposażenia). 3.2. Suma
ubezpieczenia od 7 miesiąca eksploatacji stanowi wartość rynkową wraz z wyposażeniem, w tym wyposażeniem
dodatkowym i specjalistycznym oraz zabezpieczeniami przed kradzieżą (bez potrzeby wyodrębniania sumy
ubezpieczenia wyposażenia), zgodna z Katalogiem Info-Ekspert lub zgłoszeniem klienta. 4. Okres ubezpieczenia 4.1.
Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonych zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich zgłoszenia do
Ubezpieczyciela. Zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż w dniu rejestracji pojazdu. 4.2. Ubezpieczony ma
możliwość dostarczenia niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia dokumentów w terminie 3 dni roboczych od
dnia rejestracji pojazdu 5. Pozostałe postanowienia obligatoryjne 5.1. Nie ma zastosowania konsumpcja sumy
ubezpieczenia. 5.2. Odstąpienie od wymogu dokonywania oględzin oraz dokumentacji fotograficznej przy przyjmowaniu
do ubezpieczenia AC pojazdów wymienionych w załączniku nr 3 oraz pojazdów nowo zakupionych: posiadających
aktualną polisę AC (bez dnia przerwy) bądź fabrycznie nowych. 5.3. Odszkodowanie będzie wypłacone także w
przypadku braku badania technicznego - jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania
okresowych badań technicznych, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie i/lub rozmiar szkody. 5.4.
Ubezpieczyciel pokryje koszty badania technicznego (wymaganego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu Drogowym), o ile
badanie techniczne wykonywane jest w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel uprzednio przyjął
odpowiedzialność. 5.5. Franszyzy: - franszyza redukcyjna zniesiona - udział własny w szkodzie nie ma zastosowania -
franszyza integralna maksymalnie 500 zł 5.6. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w czasie, gdy pojazd
znajdował się w komisie, zakładzie naprawczym, konserwacyjnym, myjni oraz podczas prób technicznych, jak również
podczas jazd przed lub po naprawie, dokonywanych przez pracowników takiego zakładu, z zachowaniem prawa
regresu do przedsiębiorcy wykonującego powyższe czynności. 5.7. Klauzula daty składki Uzgadnia się, co następuje: -
dniem zapłaty składki (raty składki) jest dzień złożenia dyspozycji przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki (raty
składki); o ile stan środków na rachunku bankowym Ubezpieczonego pozwalał na zrealizowanie płatności, -
nieopłacenie raty składki (lub całości składki w przypadku płatności jednorazowej) upoważnia Ubezpieczyciela do
odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty i upłynięciu wyznaczonego
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni od daty doręczenia (nieopłacenie składki nie powoduje automatycznego
wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej). 5.8. Nie ma zastosowania zasada proporcji. 5.9. Nie ma zastosowania
procentowe pomniejszanie wartości części przeznaczonych do wymiany po szkodzie. 5.10. Stawka za ubezpieczenie
wyposażenia dodatkowego będzie tożsama ze stawką ubezpieczenia AC. 5.11. W wypłacie odszkodowania nie
uwzględnia się ograniczenia w związku z popełnionymi wykroczeniami drogowymi. 5.12. Ubezpieczyciel zwróci
poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń
antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu). 5.13.
Ubezpieczyciel akceptuje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe jako wystarczające do ubezpieczenia ( dotyczy
pojazdów posiadających wcześniej ubezpieczenie autocasco gdzie kontynuacja następuje bez dnia przerwy ). 5.14.
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Szkody spowodowane przez osoby trzecie mogą być na wniosek Ubezpieczonego likwidowane z ubezpieczenia
autocasco z zachowaniem prawa regresu do sprawcy przez Ubezpieczyciela. Po uzyskaniu zwrotu wypłaconego
odszkodowania od podmiotu / osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody kwota spełnionego regresu nie będzie
obciążała szkodowości klienta i wpływała na wysokość stawki ubezpieczeniowej. 5.15. W razie sprzedaży lub
wyrejestrowania pojazdu w okresie ubezpieczenia, Ubezpieczony przedstawi Ubezpieczycielowi poniżej wskazane
dokumenty stwierdzające zbycie lub wyrejestrowanie pojazdu; poniższe dokumenty uznaje się za wystarczające do
zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia: - faktura/umowa sprzedaży, - pismo brokera dotyczące
sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu. Składka za okres niewykorzystany zostanie naliczona w proporcji od liczby dni
niewykorzystanego pokrycia i zwrócona na konto Ubezpieczonego w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Ubezpieczyciela zgłoszenia. Zwrot składki nastąpi bez potrącania kosztów manipulacyjnych 5.16. Wszystkie koszty
naprawy pojazdu ustalane będą na podstawie cen części oryginalnych serwisowych. Zapisy i klauzule fakultatywne -
brak akceptu nie spowoduje odrzucenia oferty, ma jednakże wypływ na ocenę i tym samym wybór oferty. W przypadku
braku akceptacji lub zmiany treści klauzuli Zamawiający nie przyzna punktów. Gwarantowana suma ubezpieczenia
Początkowa suma ubezpieczenia pojazdu, ustalona wg faktury zakupu lub Katalogu Info-Ekspert, zostanie utrzymana
przez cały roczny okres ubezpieczenia (jednak nie dłużej, niż do momentu wypłaty ewentualnego odszkodowania). III.
Ubezpieczenie NNW 1. Suma ubezpieczenia 1.1. 10 000 zł na każdą osobę na każde zdarzenie 1.2. Suma
ubezpieczenia na wypadek śmierci: 100% 1.3. Świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu wynosi 1% sumy
ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku, 1.4. Świadczenie na wypadek całkowitego trwałego uszczerbku na
zdrowiu wynosi 100% sumy ubezpieczenia. 2. Pozostałe postanowienia obligatoryjne 2.1. Zwrot składki bez potrącania
kosztów manipulacyjnych. 2.2. Udział własny nie ma zastosowania. 2.3. Zakres terytorialny: Europa IV. Assistance W
ramach bezpłatnego ( stanowiącego dodatek do AC ) Assistance Ubezpieczyciel zapewni pomoc w przypadku kolizji,
wypadku drogowego, utraty bądź kradzieży pojazdu na terenie co najmniej Polski. W ramach dodatkowo-płatnego
Assistance Ubezpieczyciel zapewni pomoc w przypadku awarii, kolizji, wypadku drogowego, utraty bądź kradzieży
pojazdu na terenie Polski i Europy. Nie będzie miała zastosowania franszyza kilometrowa. Okres ubezpieczenia
Assistance tożsamy z polisą AC. V. Ubezpieczenie szyb Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację oraz pokrycie
kosztów naprawy lub wymiany szyby: czołowej, bocznej, tylnej pojazdów osobowych. Suma ubezpieczenia nie mniej niż
2000 zł. Okres ubezpieczenia tożsamy z polisą OC lub AC. VI. Likwidacja szkód 1. Zgłaszanie szkód na terenie całego
kraju. 2. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na uwierzytelnianie podpisu przez przedstawiciela Ubezpieczającego na
wszystkich niezbędnych do likwidacji szkody dokumentach. 3. Ubezpieczyciel, w przypadku naprawy powypadkowej
pojazdu, będzie akceptował stawki za roboczo godzinę w wysokości stosowanej przez autoryzowane serwisy danych
marek w miejscu naprawiania pojazdu. 4. Zbiorczy rejestr szkód i statystyka szkodowa prowadzona będzie przez
Ubezpieczyciela i przesyłana w odstępach kwartalnych ciągu 14 dni po zakończeniu kwartału..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. akceptacja klauzuli fakultatywnej - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ Z TYTUŁU ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje
odpowiedzialność prawną za szkody w środowisku, w związku z prowadzeniem Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp.
z o.o., w zakresie prowadzenia czynnego składowiska odpadów oraz zarządzania w fazie poeksploatacyjnej
składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Ubezpieczeniem są objęte szkody wynikające z emisji
powstałej w okresie od 01.02.2014 r. stwarzającej ryzyko wystąpienia szkody w środowisku. Odpowiedzialność
ubezpieczyciela obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń nagłych i niezamierzonych, powstałych na skutek emisji
powolnej a także wyrządzone gatunkom chronionym oraz w chronionych środowiskach przyrodniczych. W zakres
ochrony ubezpieczeniowej włączone są w szczególności następujące koszty działania związane z wystąpieniem lub
zagrożeniem wystąpienia szkody: a) koszty przeprowadzenia działań naprawczych bezpośrednich i uzupełniających
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szkód w środowisku w porozumieniu z organem ochrony środowiska, b) koszty przeprowadzenia działań
zapobiegawczych, kompensacyjnych i/lub naprawczych, które musi ponieść Zamawiający, c) koszty związane z
uszkodzeniami ciała, szkodami materialnymi i niematerialnymi, d) szkody w chronionych gatunkach i siedliskach, a
także szkody w wodzie i glebie, e) koszty które poniósł ubezpieczony w wyniku działań zleconych przez
ubezpieczyciela, mających na celu uniknięcie lub minimalizację efektów emisji. f) koszty minimalizacji, wynikające z
koniecznych działań podjętych samodzielnie i w dobrej wierze przez Zamawiającego, w celu uniknięcia emisji, która
może lub mogłaby prowadzić do powstania Roszczenia, bądź w celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków tej emisji,
w takim zakresie, jak jest to nagłe. Przez konieczne działania podjęte samodzielnie należy rozumieć w szczególności
działania zapobiegawcze w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i
ich naprawie. (Dz.U. z 2007 roku nr 75 poz. 493). g) koszty oczyszczania w zakładzie ubezpieczonego wynikające z
emisji która przedostanie się poza składowisko odpadów, z wyłączeniem kosztów związanych lub wynikających
zeskładowania odpadów, h) uzasadnione i niezbędne koszty odbudowy mienia zniszczonego w związku z
przeprowadzonym oczyszczaniem obszaru skażonego, poniesione za uprzednią zgodą ubezpieczyciela, i) koszty
ochrony prawnej. 2. Suma gwarancyjna: 5 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3.
Wymagane warunki szczególne: a) Franszyza redukcyjna - 30 000 zł w odniesieniu do każdego zdarzenia, b) Trigger
odpowiedzialności - szkody będące następstwem emisji powstałej w okresie ubezpieczenia lub zgłoszone w
dodatkowym terminie 12 miesięcy po upływie okresu ubezpieczenia,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.01.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. akceptacja klauzuli fakultatywnej - 5


	Dysk lokalny
	C:\Users\mzimny.LAP008\Desktop\Przetarg Ubezp. na 2016 r\174321-2015.html


