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Rozdział 1 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiot zamówienia 

 
1.1. Przedmiotem postępowania jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu 

Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.  
 

1.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzył podwykonawcom (jeżeli dotyczy). 
 

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis 
przedmiotu zamówienia”. W przedmiotowym załączniku Zamawiający określił wymagane 
minimalne warunki ubezpieczenia. 
 

1.4. W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego zawarta zostanie umowa, 
zgodnie z załącznikiem do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia polis 
ubezpieczeniowych. W polisach ubezpieczeniowych Ubezpieczającym i Ubezpieczonym 
będzie Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie. W przypadku Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia polisy ubezpieczeniowe oraz aneksy 
wystawiać będzie w imieniu Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wyłącznie ustanowiony przez nich pełnomocnik. 

 
2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

66510000-8 - usługi ubezpieczeniowe, 
66512100-3 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
66515200-5 - usługi ubezpieczenia własności, 
66515400-7 - usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów. 
66516400-4 – usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 
66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzeń lub utraty 
 

3. Termin realizacji zamówienia 
3.1. Od dnia 28 stycznia 2017 r., godz. 00.00, do dnia 27 stycznia 2019 r., godz. 24.00 

- w przypadku zawarcia umowy do dnia 27 stycznia 2017 r. 
3.2. Okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

- w przypadku zawarcia umowy po dniu 27 stycznia 2017 r. 
 
4. W postępowaniu uczestniczą przedstawiciele STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi.  

 
 

Rozdział 2 
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, dotyczące 
1.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 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: 
- 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;  

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt. 1.2.1. musi spełniać ten z wykonawców, który będzie realizował usługi wymagające 
zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w wymaganych grupach. 
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3. Zamawiający za właściwe uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 
wymaganych grupach. 

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  
  którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 
  którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-
23 ustawy  
  wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  

 
 

Rozdział 3 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
 
1. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 7 do 
SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami załączonymi do SIWZ. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia. 

3. 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 szczególności nr 8, nr 9, nr 13. 
 
Zamawiający za właściwe uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 
wymaganych grupach. 

4. 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;  

5. 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. 
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w oryginale). 
 1) Dokument z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien określać w 
 szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

8. Wykonawca, który powoduje się na zasady innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw do wykluczenia składa także oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia przez 
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te podmioty. 
9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 
oświadczenie złożone przez tych podwykonawców. 
10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa powyżej w ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
11. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
12. Forma składanych dokumentów: 
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składane są w formie oryginału. 
2. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę, członków konsorcjum, podmiot używający swój zasób oraz 
podwykonawcę. 
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

4. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie oraz podmiotu, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.  

6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w Rozdziale 3 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.  
7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 
oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że 
oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej 
(uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego 
wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę 
(osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego 
wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.  

8.  Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem 
osoby podpisującej.  

13. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 4. składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.  
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 1, stosuje się odpowiednio. 
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14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu winno być złożone przez 
każdego z członków konsorcjum lub przez ich pełnomocnika.  
 
 

Rozdział 4 
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy 

pisemnej. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
3. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest Pan Maciej Zimny tel. 58 532 10 25, fax. 

58 532 83 72 , e-mail: zamowienia@zuostczew.pl , w dniach: pon. – pt. w godzinach 7 – 15. 
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.  

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres email, 
podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej 
treścią.  

Rozdział 5 
Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

Rozdział 6 
Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Wykonawca, może złożyć jedną ofertę. Złożenie, 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 8 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 i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie”  
4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu 
zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) 
ustawy PZP do wysokości 20% wartości zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone po stawkach nie 
wyższych niż wynikających ze złożonej oferty.  
9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
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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”.  
11. 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.  

12. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 
pozostałej (jawnej) części oferty.  
13. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
 
 

Rozdział 7 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Składanie ofert 

1) Miejscem składania ofert jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, ul. 
Rokicka 5A, 83-110 Tczew, sekretariat na I piętrze. 

2) Oferty należy składać osobiście, we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres: 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew, z 
wyraźnym oznaczeniem postępowania - jak opisano w Rozdz. 6, ust. 3, pkt 6 SIWZ. 

3) Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2016 r., o godz. 12:00 
4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

 
2. Otwarcie ofert 

1) Oferty zostaną otwarte w dniu 21.12.2016 r., o godz. 12:15 w siedzibie Zakładu Utylizacji 
Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie , 83-110 Tczew, ul. Rokicka 5A, sala edukacyjna na 
parterze. 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 
 

Rozdział 8 
Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Cenę oferty należy podać zgodnie z formularzem ofertowym z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
2. Składka ubezpieczeniowa powinna obejmować całość zakresu ochrony ubezpieczeniowej 

zaoferowanej przez Wykonawcę (całość rozumiana jest jako zakres minimalny niepodlegający 
żadnym zmianom). 

3. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z 

kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia a także kosztów wszelkich innych działań 
wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. 

5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca zobowiązany jest poinformować w ofercie 
o tym Zamawiającego i zobowiązany jest podać w ofercie kwotę podatku od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami, a Zamawiający w 
celu oceny takiej oferty doliczy podaną przez Wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług do 
podanej ceny w ofercie. 

 
 

Rozdział 9 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
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1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem 

kryteriów: 
 

1. Cena brutto – 60 %. 
 

Punkty będą przyznawane wg wzoru: iloraz ceny najniższej przez cenę badaną razy waga procentowa. 
 

   2. Klauzule dodatkowe – 40 %. 
Punkty będą przyznawane wg wzoru suma punktów za akceptację klauzuli razy waga kryterium. 

 
 
Pakiet I (ubezpieczenie mienia) 
- Franszyza redukcyjna dla szkód wynikających z pożaru, wybuchu: 5% wysokości odszkodowania 
jednak nie mniej niż 50.000,00 PLN – 30 pkt 
- klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń, instalacji i sieci od awarii, w tym przepięć: limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 500.000,00 PLN – 25 
pkt 
- Podwyższenie limitu odpowiedzialności dla katastrofy budowlanej (pkt 7.17 OPZ – załącznik do 1 
do SIWZ) z 5.000.000,00 PLN na 10.000.000,00 PLN – 20 pkt 
 
Pakiet II (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) 
- klauzula milczącego akceptu - 25 pkt 
 

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
 
W przypadku akceptacji klauzuli fakultatywnej wykonawca otrzyma pełną ilość punktów. Brak akceptacji 
klauzuli lub brak zaznaczenia akceptacji klauzul w formularzu oferty oznacza przyznanie wykonawcy 
zero punktów.  
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta oceniana jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
 

Rozdział 10 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 
 

Rozdział 11 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Rozdział 12 
Istotne postanowienia umowy oraz pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
 

1. Istotne postanowienia umowy szczegółowo określa załącznik do SIWZ. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. 
3. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

zgodnie z działem VI ustawy. 
 

Rozdział 13 
Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 
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4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w 
przypadkach wskazanych w umowie. 
 

 
SIWZ zatwierdził:  
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
Wzór umowy 

 
Umowa nr ……………… 

Na ubezpieczenie ………………………………………………………………………………………….. 
Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie  
zawarta w dniu , pomiędzy Zamawiającym: 
Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., z siedzibą w Tczewie ul. Rokicka 5A 83-110 Tczew 
reprezentowany przez: 
1. ………………………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Ubezpieczającym”  
 
a wykonawcą:  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w …................................... przy ul. 
…………………………………………………………………………………., 
kod pocztowy………………miejscowość……………….., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………………. pod numerem KRS 
…….……………………………,  
Regon …………………….………, NIP ………………………………………………………..   
 
reprezentowanym przez: 
 
1………………………………………………………………………. 
2………………………………………………………………………. 
 
zwanym w treści umowy "Ubezpieczycielem" 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru wykonawcy dokonanym w postępowaniu o zamówienie 
publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego realizowanym na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 poz. 2164 t.j.) 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczającego 
usługi ubezpieczeniowej obejmującej …………………………………………………………………………… 
  
dla podmiotu Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, w zakresie określonym w opisie 
przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej 
dalej „SIWZ") oraz załącznikach do niej, zgodnie z przedstawioną ofertą. 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Załącznik nr I do SIWZ. 
Przedmiot umowy zostanie potwierdzony przez Ubezpieczyciela stosownymi polisami lub innymi 
wymaganymi dokumentami ubezpieczenia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 
 

§2 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony, w zakresie zgodnym z treścią złożonej oferty oraz 
wymogami SIWZ. Wymagany termin realizacji zamówienia: 
 
Planowany od dnia 28.01.2017r., godz. 00.00, do dnia 27.01.2019r. (włącznie) 
W przypadku zawarcia umowy po dniu 28.01.2017r., godz. 00.00, okres realizacji zamówienia wyniesie 
24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 
§3 
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SKŁADKA 
 

Składka za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 wynosi ………………………………… PLN 
(słownie ………………………………………………….) 
 

§4 
ROZLICZENIA 

Płatności składki za polisy dokonywane będą w 4 równych ratach kwartalnych, w następujących 
terminach: 
 
I rata - w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia; nie wcześniej niż w terminie 14 dni od 
daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej polisy/polis na dany roczny okres 
ubezpieczenia; 
II rata - w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia; 
III rata - w ciągu 180 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia; 
IV rata - w ciągu 270 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. 
 
Składki za ubezpieczenia płatne będą przez Ubezpieczającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na polisie/polisach w terminach jw., po doręczeniu Ubezpieczającemu 
poprawnie wystawionej polisy/polis. 
Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Ubezpieczającego na podstawie polecenia 
przelewu. 
Bez pisemnej zgody Ubezpieczającego, Wykonawcy nie wolno dokonywać cesji wierzytelności 
wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 
 

§5 
OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. wykonanie przedmiotu umowy - ubezpieczenie wskazanych ryzyk, 
2. zapłata świadczenia zgodnie z obowiązującymi warunkami ubezpieczeń, 
3. współpraca z Ubezpieczającym, 
4. dostarczenie  do  Ubezpieczającego  przed  rozpoczęciem  okresu ubezpieczenia dokumentów 
stwierdzających zawarcie ubezpieczenia, zgodnie z § 1 Umowy, 
5. ostateczne rozliczenie polis. 
 

§6 
OSOBY DO KONTAKTU 

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy: 
1) Ubezpieczający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą na etapie realizacji umowy:  
a) STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81-855 Sopot, ul. 

Rzemieślnicza 33, tel. (058) 555 82 00, fax (058) 555 80 02,  
działającą na podstawie umowy o świadczenie usług brokerskich na rzecz Ubezpieczającego. 

 
2) Ubezpieczyciel wyznacza do  koordynacji prac : 

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

 
2. O zmianie wyznaczonej osoby Strony niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. 
 
Szkody powstałe w wyniku nie dopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 
zmianie adresu i siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej 
mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku 
Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 
 

§7 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie i na zasadach określonych art. 
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145 PZP, tj. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Ubezpieczyciel może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia. 
 

§8 
ZMIANA UMOWY 

 
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 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. 

§9 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Umowa podlega prawu polskiemu i winna być interpretowana zgodnie z tym prawem. 
2. Strony uzgadniają, że w przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszej umowy lub w 

związku z nią, dołożą wszelkich starań w celu ich rozstrzygnięcia w drodze negocjacji prowadzących 
do ich polubownego zakończenia. We wszelkich sporach, które nie będą mogły być rozstrzygnięte 
przez Strony w drodze negocjacji w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od otrzymania przez jedną ze 
Stron wniosku o polubowne rozstrzygnięcie danego sporu, każda ze Stron może wnieść pozew do 
polskiego sądu powszechnego właściwego dla siedziby Ubezpieczającego. Polski sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Ubezpieczającego będzie wyłącznie właściwy dla rozstrzygnięcia wszelkich 
sporów wynikających z niniejszej umowy lub związanych z nią. 

3. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych 
dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 



   
 
 

 
 
 

Strona 13 z 21

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aneksu, pod rygorem nieważności. 
5. Nieważność pojedynczych klauzul umownych nie skutkuje w żadnym wypadku 

nieważnością całej umowy. 
6. Wykonawca wypłaci STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. kurtaż w wysokości 

zwyczajowo stosowanej przy ubezpieczeniach stanowiących przedmiot umowy. 
7. W każdym przypadku przedłużenia obowiązywania zawartej umowy ubezpieczenia, 

udzielaniu zamówień dodatkowych, uzupełniających bądź ubezpieczaniu nowo nabytego 
mienia, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. otrzymają prowizję brokerską od 
Wykonawcy (Ubezpieczyciela) wybranego przez Zamawiającego, w wysokości 
zwyczajowo przyjętej w ubezpieczeniach danego rodzaju. 

8. Strony niniejszej umowy, zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie wszelkich 
danych uzyskanych w toku realizacji zawartej umowy, o ile nie jest to sprzeczne z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą o dostępie do 
informacji publicznej. W szczególności dotyczy to kopiowania, rozpowszechniania, 
ujawniania czy zamieszczania do wiadomości osób trzecich, jakichkolwiek informacji 
dotyczących drugiej strony niniejszej umowy, a także jej interesów, finansów lub działań, 
włącznie ze wszystkimi danymi finansowymi, organizacyjnymi, technicznymi, kosztowymi 
i tajemnicami handlowymi, niezależnie od źródeł pochodzenia tych informacji. 
Przedmiotowe informacje winny być traktowane jako tajemnica przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U. 03.153.1503 z późn. zm.). 

9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie aktualne 
przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych do niej, ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz aktów wykonawczych do niej, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz aktów 
wykonawczych do niej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz aktów wykonawczych 
do niej. 

10. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
§ 10 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
 
1. Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego, z winy 

Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy i nie zmienia swego 
postępowania, mimo upływu 2 dniowego terminu wyznaczonego w pisemnym wezwaniu do 
zachowania zgodnego z Umową, 

2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. 
 

§ 11. 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 

a) 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia. Zwłoka dłuższa niż 10 
dni upoważnia zamawiającego do wypowiedzenia umowy i naliczenia kary jak za odstąpienie z 
winy wykonawcy. 

b) 100 zł za każdy stwierdzony przypadek - brak zatrudnienia do wykonania niniejszej umowy osób 
wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę 

2. W przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości umowy. 

3. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w niniejszej umowie nie pokryją poniesionej szkody, 
Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 
 
UBEZPIECZAJĄCY/ZAMAWIAJĄCY         UBEZPIECZYCIEL/ WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6  
 
Wykonawca: 

………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w 

Tczewie na lata 2017-2019, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w   zakresie opisanym w Rozdziale 2 pkt. 1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
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(podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (o ile 

dotyczy):  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 2 pkt. 1.2 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………..,  

w następującym zakresie: ………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 7 
Wykonawca: 
…………………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w 

Tczewie na lata 2017-2019, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

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

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
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podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA (o ile dotyczy): 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….…………………………  

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 
 
 

Strona 19 z 21

 
 
 
 
 

Załącznik nr 8 
WZÓR OFERTY 

na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z 
o.o. w Tczewie 
 

…………………………………………………………………………………………… 
Nazwa (firma) wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 

…………………………………………………………………………………………… 
Adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 

…………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji  

 
 

…………………………………………………………………………………………… 
adres e-mail, numer telefonu i faksu 

 
 
 
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

Pakiet Przedmiot ubezpieczenia 
Stawka  

w % 
Składka roczna 

w zł brutto 
1 2 3 4 

Pakiet 
nr 1 

Ubezpieczenie mienia od ryzyk 
wszystkich 

Pakiet 
nr 2 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej w związku z prowadzoną 
działalnością 

 Cena brutto łącznie za pakiety nr 1, 2:  …………………… zł 
 
2. Oświadczam, że poniższe klauzule fakultatywne akceptuję / nie akceptuję (wpisać właściwe).  

Pakiet Klauzule fakultatywne – zadanie nr I Liczba punktów  TAK/NIE 
1 2 3 4 

Pakiet 
nr 1 

Franszyza redukcyjna dla szkód 
wynikających z pożaru, wybuchu 

30 

Klauzula ubezpieczenia maszyn, 
urządzeń, instalacji i sieci od awarii, w 
tym przepięć  

25 

Klauzula katastrofy budowlanej – 
zwiększenie limitu  

20  

Pakiet 
nr 2 

Klauzula milczącego akceptu 25 

 
3. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do 
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niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 28 stycznia 2017 r., godz. 00.00, do dnia 27 

stycznia 2019 r., godz. 24.00. 
W przypadku zawarcia umowy po dniu 27 stycznia 2017 r. termin realizacji zamówienia wyniesie 24 
miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

6. Warunki płatności:  
 
I rata – po dniu 12 lutego 2017 r., przy czym nie wcześniej niż 30 dni po otrzymaniu poprawnie 

wystawionej polisy, 
II rata – w ciągu 120 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia,  
III rata – w ciągu 210 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, 
IV rata – w ciągu 300 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. 
 

7. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia tj. 30 dni. 

8. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zamówienie wykonam: 
- samodzielnie* 
- przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części 

zamówienia*: …………………………………………………………………………………….. 
10. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty 

wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 
 
…………………………………………………… …………………………………………………… 

miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej 
do reprezentowania wykonawcy 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 9   
 
 
 
Wykonawca: 
…………………………………………

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 
 
 
 

Informacja Wykonawcy 
 
 
- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)* 
 
- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty wymienione poniżej (należy 
podać nazwy i adresy siedzib)*: 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… …………………………………………………… 

miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej 
do reprezentowania wykonawcy 

 
Uwaga! 
 
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z informacją zobowiązany jest 
złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
 
* niepotrzebne skreślić 




