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Ogłoszenie nr 339438 - 2016 z dnia 2016-11-09 r.

Tczew: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz

odpowiedzialności prawnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska Zakładu Utylizacji

Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie na lata 2017-2019 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub

działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.

22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich

jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.zuostczew.pl

  

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/www.zuostczew.pl
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nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 19247119900000, ul.

ul. Rokicka  , 83110   Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 328 372, e-mail , faks 585 328 372. 

Adres strony internetowej (URL): www.zuostczew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku

wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z

zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem

(URL)

tak 

www.zuostczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie 

www.zuostczew.pl
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Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak 

Inny sposób: 

złożenie/przesłanie na adres siedziby zamawiającego

Adres: 

ul. Rokcka 5A, 83-110 Tczew

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.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 lata 2017-2019 

Numer referencyjny: PN/6/2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
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II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 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.Do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga wyznaczenia przez Wykonawcę 1 osoby

zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. W stosunku do wskazanej osoby, na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca

przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę (np. sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umów o pracę,

dowód zgłoszenia do ZUS itp.) 

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV:66515200-5, 66512100-3, 66515400-7, 66516400-4, 66515000-3, 66514110-0, 66516100-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6

pkt 3 ustawy Pzp: tak 
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Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art.

67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień

uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone po stawkach nie wyższych niż

wynikających ze złożonej oferty. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 24

II.9) Informacje dodatkowe: powyżej wskazano najdłuższe możliwe terminy realizacji zamówienia odpowiednio dla

zamówienia częściowego nr 1, 2 i 3

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

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów

Określenie warunków: 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 

Informacje dodatkowe Wymagane dokumenty: 1) Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z

późn. zm.), w grupach ryzyk, w zależności od wybranego zadania Zamawiający za właściwe uzna przedłożenie

zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności

ubezpieczeniowej w wymaganych grupach. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
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Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych

lub doświadczeniu tych osób: nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE

NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA

KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015 r. o działalności

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.), w grupach ryzyk, w zależności od wybranego

zadania Zamawiający za właściwe uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego,

potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w wymaganych grupach

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.

1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Formularz ofertowy dla daneo zamówienia częściowego (wg wzoru stanowiącego załacznik nr 10 do SIWZ) b)

pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujcych wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik c)

zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego d) W celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy

Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do

tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
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nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych: 

nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach

umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem) nie 
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich

udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą

mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena brutto 60

Klauzule dodatkowe 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

nie 
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Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące

podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny

ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
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informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez strony umowy w formie

pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) konieczna jest zmiana terminu realizacji

zamówienia; b) niezbędna jest zmiana przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia - w takim przypadku zmianie

mogą ulec zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy; c)

konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów

prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia

takich zmian - w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów

prawa; d) zmian organizacyjnych stron, np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy itp.; e) wystąpienia potrzeby zmiany

po stronie Zamawiającego osoby lub osób upoważnionych do kontaktów z Wykonawcą; f) wystąpienia potrzeby zmiany po

stronie Wykonawcy osoby lub osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym; g) zmian postanowień umowy w zakresie
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mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności zmiany jego wartości wynikające z jego użytkowania oraz

gospodarowania tym mieniem. W przypadku gdy dokonane zmiany wpłyną na zmianę wysokości składki ubezpieczeniowej,

zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany jej wartości; h) w przypadku ujawnienia się nowego ryzyka Zamawiający

przewiduje możliwość wprowadzenia za zgodą Wykonawcy zmian w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń

dotyczących złożonej oferty; i) zmian postanowień umowy w zakresie wysokości sumy ubezpieczenia oraz wynikającej z tego

wartości należnej/ych Wykonawcy składki/składek; j) konieczne jest dokonanie zmian w częściach przedmiotu zamówienia,

które zgodnie z ofertą Wykonawcy będą wykonywane przy pomocy podwykonawców. 2. Wskazanie powyższych okoliczności

zmian umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia tych zmian. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. 4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane

z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 06/12/2016, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) 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), które miały być

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć
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na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca, na daną część zamówienia, może złożyć jedną ofertę. Złożenie, na daną część zamówienia, więcej niż jednej

oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w

formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dla ułatwienia

przygotowania oferty zamawiający opracował wzór formularza oferty, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca

składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: zewnętrznej, opisanej w sposób następujący „Oferta – usługi ubezpieczenia”

nie otwierać przed ….. godz. …. oraz wewnętrznej z pieczątką firmową (nazwa i adres wykonawcy). 3. Wykonawca może

przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty

odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem np. „Zmiana oferty

przetargowej – Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, komunikacji oraz szkód wynikających z zanieczyszczenia

środowiska Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie” Zadanie nr …*(wpisać właściwe). 4. Ofertę złożoną po

terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy. 5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których

wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez

wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 6. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać,

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione

przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z

którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: a) ma charakter techniczny,

technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą, b) nie została

ujawniona do wiadomości publicznej, c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 7.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części

oferty. 8. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

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 przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet I – Ubezpieczenie mienia od ryzyk

wszystkich 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia
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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) ogień, 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) topnienie lodu lub śniegu, j) grad, k) trzęsienie ziemi, zapadanie lub

osuwanie się ziemi, l) 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, m) 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), n) upadek drzew lub budowli na ubezpieczone mienie, o) uderzenie pojazdu, w tym

uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowanego przez Ubezpieczonego, p) huk ponaddźwiękowy, q) 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, w tym graffiti. 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
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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 z wszelkimi

instalacjami oraz 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 pierwsze ryzyko 3.4. Dla ryzyka wandalizmu – na pierwsze ryzyko 3.5. Dla ryzyka przepięcia i przetężenia – na

pierwsze ryzyko 3.6. Dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji oraz uderzenia pojazdu na pierwsze ryzyko 3.7. 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 16, 4.2 Stegna ul. Gdańska 2, 4.3 Pelplin – działka nr 68/3,

obręb nr 009 Ropuchy, gmina Pelplin Pakiet II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną

działalnością 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego wobec osób trzecich w związku z prowadzoną

działalnością (zgodnie z załącznikiem IV) 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 za szkody powstałe wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych; 1.6.

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; 1.7.

Odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania oraz użytkowania dróg wewnętrznych i parkingów (ochrona nie dotyczy

odpowiedzialności za parkingi strzeżone); 1.8. Odpowiedzialność cywilną inwestora, w rozumieniu ustawy prawo budowlane

(zgodnie z art. 18 prawa budowlanego); 1.9. 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.
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zanieczyszczenie lub skażenie środowiska) Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym Funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, teren RP; 1.10. 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 pracownika – zniesienie nie dotyczy sytuacji, kiedy szkoda została wyrządzona umyślnie. 2. Zakres terytorialny – RP za

wyjątkiem szkód wyrządzonych podczas podróży służbowych – cały świat 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. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 27/01/2018

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena brutto 60

klauzule dodatkowe 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 2    Nazwa: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: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. 2. Faktyczne składki za ubezpieczenia poszczególnych pojazdów będą

naliczane według stawek podanych w formularzu oferty, dla zaktualizowanych sum ubezpieczenia na dzień rozpoczęcia

ochrony ubezpieczeniowej przedmiotowego pojazdu. 3. Podstawowe dokumenty stanowić będą: • Umowa Generalna

regulująca zasady funkcjonowania ubezpieczenia flotowego, tj. ujmująca całość warunków merytorycznych i finansowych, na

mocy której będzie zawierane ubezpieczenie pojazdów, • Indywidualne polisy oraz potwierdzenia OC dla ubezpieczanych

pojazdów, • Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 4. Ubezpieczający przewiduje zawarcie oddzielnych polis dla każdego pojazdu. W
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ramach zawartej Umowy Generalnej - umowa na każdy pojedynczy pojazd będzie traktowana niezależnie - każda polisa będzie

stanowiła odrębną umowę ubezpieczenia. 5. Płatnikiem składek będzie Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. 6. Na

dzień ogłoszenia przetargu stan floty to 32 pojazdy, wskazanych w Załączniku nr 3 do SIWZ. 7. Ewentualne nowe pojazdy

będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w niniejszym OPZ, z zachowaniem zasad wynikających z ustawy

Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień uzupełniających. Ubezpieczyciel ubezpieczy nowe pojazdy przy

zastosowaniu dla danych rodzajów pojazdów i/lub ubezpieczonych jednostek składek takich, jak w złożonej przez

Ubezpieczyciela ofercie (w przypadku ubezpieczenia autocasco składki będzie stanowić iloczyn sumy ubezpieczenia i

określonych w ofercie stawek). Okres ubezpieczeń NNW i/lub assistance odpowiadać będzie okresowi ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej lub autocasco. 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.2013.392 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. II. Ubezpieczenie autocasco 1. Zakres ubezpieczenia 1.1. Ochroną

ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody 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
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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. 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 Dla pojazdów osobowych, osobowo –

ciężarowych i ciężarowych o ład. do 2t 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 i ciężarowych. 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): 66510000-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena brutto 60

klauzule dodatkowe 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 3    Nazwa: – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ Z TYTUŁU ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Podstawa prawna a) Ustawa z dnia

21.04.2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz.672). b) Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom

w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2014 r. nr 75, poz. 1789) c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.09.2016 r. w

sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U. z 2016 r. nr 1399). d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z

dnia 01.09.2016 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz.U. z 2016 r. poz.

1396). 2. Miejsce ubezpieczenia 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. Zakres ubezpieczenia: Zakres

ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność prawną za szkody w środowisku, w związku z prowadzeniem Zakładu Utylizacji

Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, 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 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 2014 roku poz.1789); g) koszty oczyszczania w zakładzie ubezpieczonego

wynikające z emisji, która przedostanie się poza składowisko odpadów, z wyłączeniem kosztów związanych lub wynikających

ze składowania 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. 4. Suma

gwarancyjna: 5 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 5. 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
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ubezpieczenia, 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. 1.

Klauzula ochrony retroaktywnej Ubezpieczeniem objęte są również szkody wynikające z emisji powstałej w okresie od

rozpoczęcia działalności Spółki tj. od 30 listopada 2001 roku. 2. Pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego związane z

sytuacją kryzysową zgłoszoną przez Ubezpieczającego podczas okresu ubezpieczenia. Koszty zarządzania kryzysowego

oznaczają uzasadnione i niezbędne wydatki poniesione przez firmę konsultingową świadczącą dla ubezpieczonego usługi

mające na celu zminimalizowanie skutków związanych z negatywnym wizerunkiem Ubezpieczonego kreowanym w mediach w

trakcie trwania okresu kryzysowego. Sytuacja kryzysowa oznacza istotny, krytyczny okres dla Ubezpieczonego z punktu

widzenia prowadzonej działalności, związany z emisją lub szkodą na różnorodności biologicznej, w konsekwencji której,

zgodnie z przekonaniem Ubezpieczonego, mogą powstać roszczenia mogące mieć wpływ na negatywny wizerunek

Ubezpieczającego. Negatywny wizerunek oznacza niekorzystny obraz kreowany w mediach lokalnych, regionalnych lub

krajowych (włączając lecz nie ograniczając się do mediów społecznościowych, internetu, radia, telewizji oraz publikacji – gazet

i/lub magazynów) w konsekwencji prowadzący do niestabilności finansowej Limit 200.000, 00 PLN na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 27/01/2019

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena brutto 60

klauzule dodatkowe 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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