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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
GMINA BOGORIA 
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria 
NIP 866-16-03-248 
REGON  830409637 
tel. (15) 867 40 86, fax. (15) 867 42 81 
www.bogoria.pl 
e-mail: urzad@bogoria.pl  

 
 

II. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39                          
o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późni. zm.) na realizację zadania pt.: 

 
„Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Gminy Bogoria” 

 
2.1.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późni. 
zm.).  
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe 
Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U poz. 231 z 
2013).   
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie średniego kursu złotego w 
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2013r. poz. 1692).   
 
2.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uŜyte jest pojęcie „ustawa”, bez 
bliŜszego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późni. zm.). 
 
2.3. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia uŜyte jest pojęcie „SIWZ” naleŜy przez 
to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
2.4. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: 
1) Postępowanie jest prowadzone przy udziale brokera ubezpieczeniowego Mentor SA Oddział w Krakowie, za 

pośrednictwem którego będą zawarte i wykonywane umowy ubezpieczenia.  
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom 

określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

3) Przez wykonawcę naleŜy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŜyła ofertę 
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia przetargu w przypadku wystąpienia okoliczności 
opisanych w art. 93 ustawy. 

5) Koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca.  
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ROZDZIAŁ III – INFORMACJE DLA WYKONAWCY 

 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
 
Zamawiający: 
 
GMINA BOGORIA 
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria 
NIP 866-16-03-248 
REGON  830409637 
tel. (15) 867 40 86, FAX. (15) 867 42 81 
www.bogoria.pl 
e-mail: urzad@bogoria.pl  
 
 
Podmioty objęte ubezpieczeniem: 
 
1. Urząd Gminy Bogoria 
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria 
NIP 866-16-03-248 
REGON  830409637 
 
 
Pozostałe lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6 do SIWZ. 
 
 
Przedmiot główny: 
CPV: 66.51.00.00-8  Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe 
 
Przedmioty dodatkowe: 
CPV: 66.51.50.00-3 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 
CPV: 66.51.60.00-0 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
CPV: 66.51.41.10-0 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 
CPV: 66.51.21.00-3 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
 
 
Przedmiot zamówienia został podzielony na części. 
 
W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą: 
 
Zadanie I (część I zamówienia) 
• ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
• ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku, 
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 
• ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, 
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia ). 
 
Zadanie II (część II zamówienia) 
 
• ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS) 

 
 
Zadanie III (część III zamówienia) 
 
• ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
 
 
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ 
określającym warunki i zakres ubezpieczenia oraz w Załączniku nr 3, 3a, 3b do SIWZ - Projekt 
umowy. 
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II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych w SIWZ obejmują okres 36 
miesięcy. 
 
W przypadku ubezpieczeń majątkowych (Część I Zamówienia) okres ubezpieczenia rozpocznie się 
10.11.2014r: 
I okres ubezpieczenia: 10.11.2014 – 09.11.2015 
II okres ubezpieczenia: 10.11.2015 – 09.11.2016 
III okres ubezpieczenia: 10.11.2016 – 09.11.2017 
 
W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych (Część II Zamówienia) okres ubezpieczenia rozpocznie się 
10.11.2014r, pozostałe pojazdy zgodnie z okresem ubezpieczenia umieszczonym w tabeli nr 5, załącznik nr 6 
do SIWZ. 
 
W przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków(Część III Zamówienia) okres ubezpieczenia 
rozpocznie się 10.11.2014r. 
I okres ubezpieczenia: 10.11.2014 – 09.11.2015 
II okres ubezpieczenia: 10.11.2015 – 09.11.2016 
III okres ubezpieczenia: 10.11.2016 – 09.11.2017 
 

 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU ICH OCENY WRAZ Z WYKAZEM 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ  

 
1. Warunki udziału w postępowaniu 

 
1.1 O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których 

brak jest podstaw do wykluczenia w trybie art 24 Ustawy spełniający warunki określone art. 22 ust. 1 
ustawy, a dotyczące: 

 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy  prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania – warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca posiada 
aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk 
objętych przedmiotem niniejszego zamówienia. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
1.2 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 
2. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 
2.1 Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu 

z postępowania w oparciu o złoŜone przez Wykonawcę oświadczenie - oraz inne wymagane przez 
Zamawiającego dokumenty wskazane w punkcie 3. 

2.2 Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuję formułę „spełnia – 
nie spełnia„ w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w 
rozdziale III pkt 3 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie 
wynikać, iŜ Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki.  

 

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które  winien złoŜyć 
kaŜdy wykonawca: 
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3.1 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Wykonawca winien złoŜyć: 
a) Oświadczenie z art 22 ust. 1 ustawy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby  upowaŜnione do 

reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 4).  
b) Dokument potwierdzający uzyskanie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.  
 

3.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy winni złoŜyć : 

 
a) Oświadczenie z art 24 ust. 1 ustawy Pzp - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upowaŜnione 

do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 5). 
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
 

4. Pozostałe wymagane dokumenty 

4.1 Wypełnioną i podpisaną ofertę na formularzu „Oferta”  (załącznik nr 2). 

4.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeŜeli ofertę podpisuje osoba nie wymieniona 
w dokumencie określającym status prawny wykonawcy (załącznik do sporządzania przez Wykonawcę) 

4.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2d PZP wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów naleŜących do tej samej 
grupy kapitałowej albo informację o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej (załącznik nr 7). 

 
5. Udział w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie 
 

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

b) W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są 
zobowiązani do złoŜenia w ofercie stosownego pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika .  

c) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie. 

d) Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami. 
e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte 

wykonanie umowy. 
f) Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy dotyczą odpowiednio wykonawców występujących  wspólnie. 
g) Najpóźniej przed dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia, wykonawcy składający ofertę 

wspólną winni przedłoŜyć Zamawiającemu kopię umowy potwierdzającą i regulującą wzajemną ich 
współpracę.  

h) Wykonawcy występujący wspólnie winni spełniać warunki udziału w postępowaniu i Ŝaden z nich  nie 
moŜe podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art 24 ust. 1 ustawy . 

i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają następujące 
dokumenty:  
− pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika, 
− dotyczące kaŜdego z wykonawców odrębnie dokumenty wymienione w części III SIWZ pkt 3.1b oraz 

3.2 a), b), oraz w pkt 4.5, 
− pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia wykonawcy mogą składać łącznie. 

j) Wszelka korespondencja będzie dokonywana na adres wskazanego pełnomocnika. 
 
 

 
6. Udział w postępowaniu wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium RP 
 

JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa odpowiednio dokumenty wymienione w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U poz. 231 z 2013). 
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7. Forma składania dokumentów 
 

a) Dokumenty i oświadczenia mogą być złoŜone w postaci oryginałów lub kserokopii  potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę wymieniona w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy 
lub osobę wskazaną w pełnomocnictwie.  

b) Pełnomocnictwo winno być złoŜone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŜliwiający identyfikację 

podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za  zgodność z 
oryginałem).  

d) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy 
gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

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

 
 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  
 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wnoszenia wadium. 
 
 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Termin związania złoŜoną ofertą ustala się na 30 dni (trzydzieści dni). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania oferty.  
 

 

VI. INFORMACJE W SPRAWIE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z  POSTĘPOWANIA 
 
1. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy nie 

spełniają warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

 

VII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 
 

1.     Wyjaśnienia co do przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą 
udzielane w trybie art. 38 ustawy, co oznacza, Ŝe zamawiający odpowie niezwłocznie jednak nie później 
niŜ na 2 dni przed upływem terminu na składanie oferty, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ na koniec dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składnia ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bez ujawnienia 
źródła zapytania), oraz zamieszcza ją na stronie internetowej. 

2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 
dokonane zmiany i uzupełnienia przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza ją na stronie internetowej, dokonane 
zmiany i uzupełnienia są dla Wykonawców wiąŜące. 

3.      Zamawiający przedłuŜy, w razie zaistnienia takiej konieczności, termin składania ofert określony w pkt. 
XI, w celu umoŜliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych 
wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy 
odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

 

 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem. KaŜda ze stron na Ŝądanie 
drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający będzie porozumiewał się z 
wykonawcami pisemnie, drogą elektroniczną oraz fax.  
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Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest:  
Pracownik Gminy, Małgorzata Szczepańska- urzad@bogoria.pl lub fax: 
(15) 867-42-81 
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:   
Broker Ubezpieczeniowy, Anna Zakrzewska– tel. 12/ 661 90 30 wew.22, fax. 12/626 16 47; 
anna.zakrzewska@mentor.pl 
 

 
 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferta musi zawierać: 

a)  Wypełniony formularz ofertowy  

b) Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu oraz inne wskazane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 

c) Pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika, 

2. Treść złoŜonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie w składanej ofercie 
załączników/formularzy wg wzorów Zamawiającego. 

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty wchodzące w skład oferty, a będące 
w językach obcych winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty z zastrzeŜeniem art. 93 
ust. 4 ustawy. 

5. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę obejmującą całość lub wybraną część zamówienia. ZłoŜenie 
większej liczby ofert lub złoŜenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złoŜonych przez tego wykonawcę. 

6. Oferta i wszelkie załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę  
wymienioną w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy lub osobę wskazaną 
w pełnomocnictwie. 

7. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę Wykonawcy winny być złoŜone w formie określonej 
przez Zamawiającego w Części III pkt 7. 

8. Zamawiający zaleca, aby kaŜda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana.  

9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemoŜliwiający jej 
samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemoŜliwiający zmianę jej zawartości bez 
widocznych śladów naruszenia. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załączników do oferty) muszą być parafowane (lub 
podpisane) własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Nie dopuszcza się stosowanie korektora. Błędny 
zapis naleŜy przekreślić i dopisać brzmienie prawidłowe. 

11. Zamawiający moŜe Ŝądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złoŜenia wyjaśnień dotyczących 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

12. Zamawiający zaleca aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
odpowiednio wyodrębnione i oznakowane np. przez złoŜenie oferty w częściach: jawnej i tajnej. Wykonawca 
nie moŜe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofercie . 

13. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. KaŜdy Wykonawca moŜe 
złoŜyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę na całość lub na daną część zamówienia. Kilku 
Wykonawców moŜe złoŜyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zobowiązania.  

14. Ofertę naleŜy umieścić w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej w taki sposób, aby nie budziło to Ŝadnych 
wątpliwości co do moŜliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby 
nieupowaŜnione. 

15. Ofertę naleŜy złoŜyć w dwóch kopertach: zewnętrznej zamkniętej trwale opatrzonej dopiskiem:  
„Oferta na Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Gminy Bogoria” i wewnętrznej, na której 
podane są nazwa i adres Wykonawcy. 

16. JeŜeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która wcześniej została złoŜona, to składa oświadczenie  
o wycofaniu swojej oferty w kopercie z naniesionym napisem”: „Cofnięcie oferty w przetargu 
nieograniczonym–Oferta na Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Gminy Bogoria” „ 

17. JeŜeli Wykonawca chce dokonać zmian w ofercie, która została wcześniej złoŜona to składa nową 
(poprawioną) ofertę w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: „Zmiana oferty przetargowej w 
przetargu nieograniczonym–Oferta na Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Gminy 
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Bogoria” 
18. Prawidłowo przygotowana oferta  musi zawierać: 

Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY łącznie z wymienionymi tam, przynaleŜnymi do niego załącznikami: 
-   Załącznik nr 1 do Formularza ofertowy – cena oferty, 

-    Załącznik nr 2,3,4 do Formularza oferty – stawki ubezpieczeń, 

-  Załączniki opisane w Rozdziale III - wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

X.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA  OFERT 

 
 
1. Oferty naleŜy składać w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska13, 28 – 210 Bogoria; SEKRETARIAT do 

dnia 17.10.2014 r. do godziny 12:00.  
Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie oznaczonej                   w 
sposób następujący:  

„Oferta na Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne  Gminy Bogoria” 
Nie otwierać przed dniem: 17.10.2014 r. do godziny 12:00 

 
Oferty złoŜone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 
 
2. Otwarcie złoŜonych w terminie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska13, 28 – 210 

Bogoria,  dnia 17.10.2014 r. o godzinie 12:15.  
 
 
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  
przeznaczyć na  sfinansowanie  zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje  nazwy oraz  adresy 
Wykonawców, a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia. Na wniosek Wykonawców, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa 
powyŜej. Ofertę złoŜoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy bez otwierania.   
 
 
 

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 
 
 
Zadanie I:  
 
Kryterium oceny ofert: 
A. Cena oferty – 80% 
B. Klauzule dodatkowe – 20% 
 
A. Cen oferty – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem postępowania.  

W niniejszym zadaniu Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 
 

 
Cena oferty 
najtańszej 

Liczba punktów 
przyznana ofercie n w 
kryterium A (An)              

 
   = 

Cena oferty 
badanej 

 
X 100 punktów 

 
B. Klauzule dodatkowe – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za akceptacje tj. włączenie do 

oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową:  
 

Wykonawcy za akceptację klauzul dodatkowych otrzymają punkty zgodnie z poniŜszym schematem:  
Klauzule o nr od 3.9.1. – 3.9.23 wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ – stanowią część obligatoryjną  
Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul oznaczonych 
numerami od 3.9.1. – 3.9.23.  spowoduje odrzucenie oferty. 
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Klauzule o nr od 3.9.24 – 3.9.44– wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ- stanowią cześć fakultatywną; 
punktowaną zgodnie z poniŜszym wykazem.  
 
 

Nazwa klauzuli Uwagi 

Odtworzenia mienia w nowej lokalizacji 2 pkt. 

Klauzula prac remontowo – budowlanych 6 pkt. 

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych 6 pkt. 

Klauzula wynagrodzenia ekspertów 4 pkt. 

Klauzula kosztu utraty wody 2 pkt. 

 Klauzula znosząca limit powodziowy 13 pkt. 

Klauzula oględzin 2 pkt. 

Klauzula zasady słuszności 5 pkt. 

Klauzula urządzeń zewnętrznych 4 pkt. 

Klauzula zalaniowa 6 pkt. 

Klauzula ubezpieczenia szkód w infrastrukturze drogowej i 
mostowej 

6 pkt 

Suma ubezpieczenia prewencyjnego 5 pkt 

Klauzula likwidacji szkody częściowej 2 pkt 

Klauzula pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym 
lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do 

planowanej eksploatacji 
2 pkt 

Klauzula składowania 4 pkt 

Klauzula funduszu prewencyjnego 6 pkt 

Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 10 pkt 

Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych 7 pkt 

Klauzula transportowania  4 pkt 

Klauzula likwidacyjna dla sprzętu elektronicznego 4 pkt 

Łącznie 100 pkt. 

 
 
 
UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, które Zamawiający 
uzna za odbiegające na niekorzyść Zamawiającego od treści zawartej w Specyfikacji, za zmienioną 
klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian, które Zamawiający 
uzna za korzystne – za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana powyŜej liczba  punktów. 
 
Przy zastosowaniu tej metodyki (w stosunku do kryterium B) dla kaŜdej oferty zostanie wyliczony wskaźnik 
oceny oferty. 
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W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyŜej kryterium Zamawiający będzie 
posługiwał się następującym wzorem: 
 

Won = An x 80 % + B  x 20 %  

Won – wskaźnik oceny oferty 
 
Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w 
ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyska łącznie za kryterium A i B 
największą liczbę punktów. 
 
Zadanie II: 
 
Kryterium oceny ofert: 
 
A. Cena  oferty – 95% 
B. Klauzule dodatkowe – 5% 
 
 
A. Cena oferty – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem  postępowania w niniejszym 
zadaniu 
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 
 
 

Cena oferty 
najtańszej 

Liczba punktów 
przyznana ofercie n w 
kryterium A (An)              

 
   = 

Cena oferty 
badanej 

 
X 100 punktów 

 
 

B. Klauzule dodatkowe – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za akceptacje tj. włączenie do 
oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową.  

 
Wykonawcy za akceptację klauzul dodatkowych otrzymają punkty zgodnie z poniŜszym schematem:  

 
Klauzule o nr 3.10.1– 3.10.5 (wymienione w  Załączniku nr 1 do SIWZ warunki szczególne                  i 
zakres ubezpieczenia) stanowią część obligatoryjną  

 
Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul oznaczonych 
numerami od 3.10.1 – 3.10.5 wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ spowoduje odrzucenie 
oferty. 

 
Klauzule o nr od 3.10.6– 3.10.16 (wymienione w  Załączniku nr 1 do SIWZ warunki szczególne                     i 
zakres ubezpieczenia) – stanowią cześć fakultatywną; punktowaną zgodnie  z poniŜszym wykazem.  
 
 

Nazwa klauzuli Ilość przyznanych 
punktów 

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania 12 pkt. 

Klauzula wypłaty odszkodowania 9 pkt. 

Klauzula zgłaszania szkód 7 pkt. 

Klauzula funduszu prewencyjnego 8 pkt. 

Klauzula rzeczoznawców 7 pkt. 

Klauzula oględzin pojazdu 8 pkt. 

Klauzula uproszczonej procedury likwidacji szkody do wartości 
5.000,00 zł 

14 pkt. 

Klauzula kluczyków i dokumentów pozostawionych w pojeździe 7 pkt. 
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Klauzula braku stosownych uprawnień do kierowania pojazdem 6 pkt. 

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych ponad sumę 
ubezpieczenia 

14 pkt. 

Klauzula szkód w ogumieniu 8 pkt. 

Łącznie 100 pkt. 

 
 
 
UWAGA –  w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, które Zamawiający 
uzna za odbiegające na niekorzyść Zamawiającego od treści zawartej w Specyfikacji, za zmienioną 
klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian, które Zamawiający 
uzna za korzystne – za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana powyŜej liczba  punktów. 
 
Przy zastosowaniu tej metodyki (w stosunku do kryterium B) dla kaŜdej oferty zostanie wyliczony wskaźnik 
oceny oferty. 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyŜej kryterium Zamawiający będzie 
posługiwał się następującym wzorem: 
 

Won = An x 95 % + B  x 5 %  

 
Won – wskaźnik oceny oferty 
 
Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w 
ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyska łącznie za kryterium A i B 
największą liczbę punktów. 
 
Zadanie III: 
 
Kryterium oceny ofert: 
 
Cena  oferty – 100% Im niŜsza cena oferty, tym korzystniejsza oferta. 
 
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 
 
 

Cena oferty 
najtańszej 

 
Liczba punktów 
przyznana ofercie            

 
   = 

Cena oferty 
badanej 

 

 
X 100 punktów 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym   
w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 
 
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
 
1. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cenę oferty naleŜy 

określić z naleŜytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich 
kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania 
i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. 

2. Ceny naleŜy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Zaokrąglenia cen w złotych naleŜy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, Ŝe trzecia cyfra 

po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra 
po przecinku jest niŜsza od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie odrębne polisy dla kaŜdej jednostki organizacyjnej lub grupy jednostek wg 
własnego uznania. Umowa ubezpieczenia z wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu zostanie 
zawarta przez osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego. 
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XIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM 

UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 
 
1. Projekt umowy został zamieszczony w Załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji. 
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia niŜej wymienionych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy:  
a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na 
zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach 
ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyŜki wysokości składki przy rozłoŜeniu jej na raty, 
b)  zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w przypadku zmiany 
wartości / ilości pojazdów , w przypadku odnowienia SU/doubezpieczenia po szkodzie, 
c) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku 
powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 
d) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w przypadku 
ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w 
specyfikacji, 
e) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za 
zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 
f)   zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  

 

 
XIV. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej Części Zamówienia , podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŜonych ofert zawierającym 
punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.  
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy pzp, po upływie którego umowa w sprawie 
zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 
2. Ponadto zamawiający ogłosi wynik przetargu, zamieszczając informacje o których mowa w  
pkt. 1 a) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.  
3. Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy 
pzp, nie później niŜ przed  upływem terminu związania ofertą.  
4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złoŜonej przez konsorcjum, wykonawcy tworzący 
konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłoŜenia 
umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie. 
6. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
7. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 139 ustawy. 
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca moŜe wtedy Ŝądać 
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 
 
 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

 
 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
  
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a takŜe innym osobom, których 

interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
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zamawiającego przepisów niŜej cyt. ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI 
„Środki ochrony prawnej”  Ustawy z  29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późni. 
zm.). 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie Ustawy. 

W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej 
niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności: 

 - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
 - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
 - odrzucenia oferty odwołującego. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

 
XVII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 
1. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w niniejszym postępowaniu. 
 
2. Maksymalna liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeŜeli 
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4,  jeŜeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których 
wartość nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 
6 ustawy.   
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania  w 
zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŜszych niŜ zastosowanych w zamówieniu podstawowym, oraz bez 
stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla 
kaŜdej wystawionej polisy.  
 
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych w postępowaniu. 
 
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 
Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną na adres e-mail: urząd@bogoria.pl 
 
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeŜeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.   
 
7. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje moŜliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
9. W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się zebrania z wykonawcami. 
 
10. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: 
a) Załącznik nr 1 Warunki i zakres ubezpieczenia 
b) Załącznik nr 2 Formularz ofertowy wraz załącznikami (Nr I „cena oferty”, Nr II „stawki ubezpieczeń”, Nr III 
„stawki za pojazdy”, Nr IV „stawki za NNW”) 
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c)Załącznik nr 3 – projekt umowy Zadanie I 
d)Załącznik nr 3a – projekt umowy Zadanie II 
e)Załącznik nr 3b- projekt umowy Zadanie III 
f)Załącznik nr 4 oświadczenie z art. 22 Pzp 
g)Załącznik nr 5 oświadczenie z art. 24 
h)Załącznik nr 6 wykaz mienia 
i)Załącznik nr 7 - oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art.26 ust. 2d 
 
 
 
 
            08.10.2014 r.     Zatwierdził 
 
 
 

        Wójt Gminy Bogoria 
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             Załącznik Nr 2 

do SIWZ - Formularz ofertowy 
 
 
......................................................................... 
 Nazwa i adres Wykonawcy  

............................................. 
     (miejscowość i data) 
 
 

   
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony pt.: „Ubezpieczenia majątkowe i 
komunikacyjne Gminy Bogoria” składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, Ŝe 
akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
jako wyłączną podstawę procedury przetargowej oraz realizacji powyŜszego zadania. 
 
Oferta jest złoŜona przez  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
1. Oświadczamy, Ŝe przyjmujemy do wykonania zadanie pod nazwą: „Ubezpieczenia 
majątkowe i komunikacyjne Gminy Bogoria” w zakresie …..…….. (proszę wpisać 
odpowiedni nr) części zamówienia.  Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: 
 
Zadanie I :  
- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  
- ubezpieczenia mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku,  
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,  
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia),  
- ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,  
 
Zadanie II:  
- ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/NW/ASS, 
 
Zadanie III: 
-  ubezpieczenia NNW 
 
 
2.Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu 
składania ofert. 
 
3. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy termin realizacji zamówienia: okres 36 miesięcy  
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4. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy wszystkie postanowienia, które zostały zawarte w SIWZ oraz w 
„projekcie umowy” opracowanym dla niniejszego postępowania i zobowiązujemy się, 
w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z jej postanowieniami w miejscu i 
terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
 

 

5. W przypadku wybrania naszej oferty umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na warunkach 
ubezpieczenia określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ „Warunki i zakres ubezpieczenia” zgodnie z 
wypełnionym Formularzem Oferty i Załącznikami do Formularza Oferty. W pozostałych kwestiach 
będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które przedłoŜymy przed podpisaniem 
umowy: 

     Ogólne Warunki Ubezpieczenia (podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę 
uchwalenia/wejścia w    Ŝycie) 

 
1.   OWU .............................................................................................................. 
2.   OWU .............................................................................................................. 
3.   OWU .............................................................................................................. 
 

 
Zadanie I*  
 
6. Cena : ………………………………………. zł 
 
słownie: ……………………………………………………………………………………………. 
 
7.Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 3.9.1 do 3.9.23 zawarte w Załączniku nr 1 do 

SIWZ. 

8.Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne: 

Nazwa klauzuli 
 

TAK/NIE 
Ilość 

przyznanych 
punktów 

Odtworzenia mienia w nowej lokalizacji  2 pkt. 

Klauzula prac remontowo – budowlanych  6 pkt. 

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych  6 pkt. 

Klauzula wynagrodzenia ekspertów  4 pkt. 

Klauzula kosztu utraty wody  2 pkt. 

 Klauzula znosząca limit powodziowy  13 pkt. 

Klauzula oględzin  2 pkt. 

Klauzula zasady słuszności  5 pkt. 

Klauzula urządzeń zewnętrznych  4 pkt. 

Klauzula zalaniowa  6 pkt. 

Klauzula ubezpieczenia szkód w infrastrukturze drogowej i 
mostowej 

 
6 pkt 

Suma ubezpieczenia prewencyjnego  5 pkt 

Klauzula likwidacji szkody częściowej  2 pkt 
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Klauzula pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym 
lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do 

planowanej eksploatacji 

 
2 pkt 

Klauzula składowania  4 pkt 

Klauzula funduszu prewencyjnego  6 pkt 

Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  10 pkt 

Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych  7 pkt 

Klauzula transportowania   4 pkt 

Klauzula likwidacyjna dla sprzętu elektronicznego  4 pkt 

Łącznie  100 pkt. 

 

Zadanie II*  
 
9. Cena : ………………………………………. zł 

 
słownie: ……………………………………………………………………………………………. 

 
   
10. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy wszystkie postanowienia, zawarte w Załączniku nr 1 do SIWZ - 
warunki szczególne i zakres ubezpieczenia w tym klauzule obligatoryjne o nr 3.10.1. – 
3.10.5oraz w Załączniku nr 3a -  „projekt umowy” opracowanym dla niniejszego postępowania i 
zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z jej 
postanowieniami. 
 
 
11. Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne: 

 

Nazwa klauzuli TAK/NIE 
Ilość 

przyznanych 
punktów 

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania  12 pkt. 

Klauzula wypłaty odszkodowania  9 pkt. 

Klauzula zgłaszania szkód  7 pkt. 

Klauzula funduszu prewencyjnego  8 pkt. 

Klauzula rzeczoznawców  7 pkt. 

Klauzula oględzin pojazdu  8 pkt. 

Klauzula uproszczonej procedury likwidacji szkody do wartości 
5.000,00 zł 

 14 pkt. 

Klauzula kluczyków i dokumentów pozostawionych w pojeździe  7 pkt. 

Klauzula braku stosownych uprawnień do kierowania pojazdem  6 pkt. 

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych ponad sumę 
ubezpieczenia 

 14 pkt. 

Klauzula szkód w ogumieniu  8 pkt. 
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Łącznie  100 pkt. 

 
 
 
 
Zadanie III*  
 
12. Cena : ………………………………………. zł 

 
słownie: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, Ŝe zaakceptowanie przez nas postanowień fakultatywnych warunków ubezpieczenia nie 
będzie skutkowało dla Zamawiającego obowiązkiem zapłaty dodatkowej składki. 

Oświadczamy, Ŝe Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie będą zobowiązane do pokrywania 
strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie 
dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2013.950 
z późn. zm.). 
 
Oświadczamy, Ŝe: 

• osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do informowania pełnomocnika Zamawiającego –:  
imię i nazwisko  
……………………… 
telefon 
…………………………….. 
adres mailowy 

         ………………………….. 
 

 o bieŜącym etapie likwidacji szkody jest: 
........................................................... 
........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
............................................................                                                                                                            

pieczęć i podpisy osób upowaŜnionych do                                                                                                                                                                                                      
reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym 
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Załącznikami do niniejszej oferty są:  
 
1. Załącznik nr I do Formularza oferty – cena oferty (Zadanie nr I) 
2. Załącznik nr II do Formularza oferty – stawki ubezpieczeń (Zadanie nr I) 
3. Załącznik nr III do Formularza oferty – stawki za pojazdy (Zadanie nr II) 
4. Załącznik nr IV do Formularza oferty- stawki za NNW (Zadanie nr III) 
5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 22  PZP   
6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 PZP 
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert  
8. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upowaŜnioną do 
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.*) 
9. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej, o której mowa  w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r.                      o 
działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2013.950 z późn. zm.) 
 
*) – jeśli dotyczy 
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Załącznik nr I do Formularza ofertowego  
– Cena oferty – ZADANIE I  

  
 
 
......................................................................... 
                 Nazwa i adres Wykonawcy                                                                                      

 
............................................. 

              (miejscowość i data ) 
 
 
 

„CENA OFERTY” 
 
W razie bezskładkowego włączenia danego składnika majątkowego lub ryzyka – proszę wpisać 
w kolumnie nr 4,5,6: „bezskładkowo” 
 

Ubezpieczenie 
Suma  
Ubezpieczenia 

Stawka w % 
sumy 
ubezpieczenia 

Składka w zł  
 
1 okres ubezp. 

Składka w zł  
 
2 okres ubezp. 

Składka w zł  
 
3 okres ubezp. 

1 2 3 4 5 6 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH – BUDYNKI I BUDOWLE  

Ubezpieczenie  budynków i 
budowli 

 
34 502 816,39 zł 

 
 

   

RAZEM    

 

ŚRODKI TRWAŁE - UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

Ubezpieczenie pozostałych 
środków trwałych 

118 570,10 zł  
   

RAZEM    

 

UBEZPIECZENIA WSPÓLNE – UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

Wartości pienięŜne  10 000,00 zł     
Mienie pracownicze i 
uczniowskie 

10 000,00 zł  
   

Nakłady inwestycyjne 10 000,00 zł     
Urządzenia i wyposaŜenie 
zewnętrzne  

10 000,00 zł  
   

WyposaŜenie placów 
zabaw, parków itp. 

200 000,00 zł  
   

Znaki drogowe 10 000,00 zł     
Słupy oświetleniowe 10 000,00 zł     
Mienie niskocenne 200 000,00 zł     
Środki obrotowe 5 000,00 zł     

MIENIE OD KRADZIEśY  

Środki trwałe  50 000,00 zł     
Środki trwałe – ryzyko 
kradzieŜy zwykłej 

5 000,00 zł  
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Środki obrotowe 5 000,00 zł     
Gotówka kradzieŜ z wł.  10 000,00 zł     
Gotówka rabunek  10 000,00 zł     
Gotówka transport 10 000,00 zł     
Mienie pracownicze i 
uczniowskie  

10 000,00 zł  
   

Koszty naprawy 
zabezpieczeń 

10 000,00 zł  
   

RAZEM    

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego  

Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego 
stacjonarnego 

123 249,89 zł 
 

 
   

RAZEM    

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego 

Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego 
przenośnego 

35 895,00 zł  
   

RAZEM    

 

 

UBEZPIECZENIA WSPÓLNE – SP. ELEKTRONICZNY  

Nośniki danych  10 000,00     
Odtworzenie zbiorów 
danych 

50 000,00 
    

Oprogramowanie 20 000,00     
Koszty działalności 20 000,00     
 

UBEZPIECZENIE OSZKLENIA 

Ubezpieczenie oszklenia 
zewnętrznego i 
wewnętrznego 

5 000,00  
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Załącznik nr II do Formularza ofertowego  
– Stawki ubezpieczeń- Zadanie I 

  

 

........................................................................ 
Nazwa i adres Wykonawcy  
 

............................................. 
(miejscowość i data ) 

 

Ubezpieczenie 
Suma 
ubezpieczenia 

Stawka w% 
sumy 
ubezpieczenia 

Składka w zł 
1 okres ubezp. 

Składka w zł 
2 okres bezp.. 

Składka w zł 
3 okres ubezp. 

1 2 3 4 5 6 
OC ogólne delikt  i 
kontrakt 

200 000,00  
   

OC za szkody w 
środowisku naturalnym 

100 000,00  
   

OC z tyt. organizowania 
imprez kulturalnych  

100 000,00  
   

OC działalności 
oświatowej  

200 000,00  
   

OC szkód 
wodociągowych 

100 000,00  
   

OC szkody wzajemne 100 000,00     

OC mienie powierzone  10 000,00  
   

OC czystych strat 
finansowych 

100 000,00  
   

OC za szkody w mieniu 
pracowniczym 

20 000,00  
   

OC za zwierzęta  50 000,00  
   

OC za szkody zalaniowe 100 000,00  
   

OC wadliwych prac 100 000,00  
   

OC pracodawcy 50 000,00  
   

OC z tytułu pobytów 
dzieci poza placówką  

200 000,00  
   

OC najemcy  100 000,00  
   

OC podwykonawców 100 000,00  
   

OC za szkody 
wyrządzone osobom 
korzystającym z 
obiektów sportowych, 
itp. 

200 000, 00  

   

OC za szkody 
wyrządzone w związku z 
prowadzeniem stołówek 

200 000,00  
   

OC za szkody 
wyrządzone przez 
druŜyny OSP 

200 000,00  
   

OC za drogi 200 000,00  
   

RAZEM    
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Załącznik nr III do Formularza ofertowego  

– Stawki za pojazdy- Zadanie II 
 

 
Stawki / składki dot. ubezpieczeń komunikacyjnych:  

Zakres 
Składka (w złotych)  

w 1 okresie ubezpieczenia 
Składka łączna (za 3 lata)

L.p. Marka 
Nr 

rejestracyjny 

OC AC NW ASS OC AC NW ASS OC AC NW ASS

1 
WUKO 

- X      
 

  
 

  

2 Cysterna - X            

3 Asenizacja - X            

4 OPEL VECTRA TSZT870 X X X X         

5 AUTOSAN TSZM837 X  X X         

6 JELCZ TSZA519 X  X X         

7 KAMAZ TSZ80KT X  X X         

8 URSUS TSZC158 X  X          

9 CITROEN TSZ10FT X X X X         

10 IRISBUS TSZ01303 X X X X         

11 STAR 266 TGR2691 X  X X         

12 VW TSZO7870 X X X X         

13 śUK KIB571K X  X X         

14 śUK TGR2692 X  X X         

15 STAR TBB5425 X  X X         

16 FIAT TSZE656 X  X X         

17 AUTOSAN TSZP076 X   X         

18 STAR TSZ08898 X  X X         

19 WIOLA TSZ0344P X            

20 FORD TSZ09AH X X X X         

21 
MERCEDES-

BENZ 
TSZ14998 X X X X   

 
  

 
  

22 STAR TSZ98EM X X X X         

23 MTZ TSZY200 X  X X         

24 PRONAR TSZP997 X  X X         

25 
DAWEOO/AND
ORIA/INRALL 

KIB572K X  X X   
 

  
 

  

26 FIAT KOBELCO A052579 X  X X         

27 FIAT TSZ12300 X X X X         

28 PRONAR TSZ96PV X   X         
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29 CITROEN TSZ12198 X  X X         

230 MERCEDES TSZ10636 X  X X         

31 VOLKSWAGEN TSZ99JY X  X X         

32 DEUTZ-FAHR TSZ50NN X X X X         

33 NISSAN TSZ18998 X X X X         

34 FIAT 263 TSZ25730 X X X X         

35 OPEL TSZ23598 X  X X         

Razem         

RAZEM składka   

 

 
   *jeśli dotyczy 
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Załącznik nr IV do Formularza ofertowego  
– Stawki za NNW- Zadanie III 

 

 
 
 
 

   *jeśli dotyczy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UBEZPIECZENIE NNW 

Ubezpieczenie 
Suma  
ubezpieczenia 

Stawka w% 
sumy 
ubezpieczenia 

Składka w zł  
1 okres ubezp. 

Składka w zł  
2 okres ubezp. 

Składka w zł  
3 okres ubezp. 

Ubezpieczenie NNW OSP 
zgodnie z ustawą  

zgodnie z ustawą      

Ubezpieczenie NNW OSP 
dodatkowe 

12 00,00  
   

Łącznie za 3 lata  - - 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  
 Projekt umowy –Zadanie nr I 

 

 

UMOWA 

o wykonanie zadania pn. 

 „Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Gminy Bogoria” 

 
zawarta w dniu ………………………..  w Bogorii pomiędzy Gminą Bogoria reprezentowaną przez: 

Władysław Brudek– Wójt Gminy Bogoria  

zwanym dalej Zamawiającym 

a ……………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą.  

§ 1 
Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w ramach następujących ubezpieczeń: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieŜy z 
włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej (ogólnej i rozszerzonej), szyb i 
innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. 

 
§ 2 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia to jest :  
- dla ubezpieczeń majątkowych: 10.11.2014 r. – 09.11.2017r. 

 
§ 3 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis 
ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złoŜoną Zamawiającemu. 

 
§ 4 

1.   Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczeniowych nie później niŜ w terminie do 21 dni 
od początku okresu ubezpieczenia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym 
polisy naleŜy dostarczyć w terminie nie później niŜ 7 dni przed terminem płatności – dotyczy ubezpieczeń: 
od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieŜy z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. 

2. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez 
wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, drogą e-mailową bądź pisemnie o bieŜącym 
stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.: 
1) informowania Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni od zgłoszenia, 
2) informowania Zamawiającego, na jakim etapie jest zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia, 

w przypadku nie zaspokojenia roszczeń poszkodowanego, 
3) informowania pisemnie Zamawiającego o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym stanowisku a w 

przypadku wypłaty odszkodowania o jego wysokości. 
4) ponadto Wykonawca zobowiązuje się o informowania Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie takŜe o 

innych aspektach związanych z likwidacją szkody Zamawiającego. 
 

   § 5 
Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości 
................................. zł (słownie złotych..............................................................).  

 
Składka będzie płatna w następujących wysokościach: 
Rok 2014 - …………. zł 
Rok 2015 - …………..zł 
Rok 2016- …………… zł 



  

 26 

 
§ 6 

1. Za ubezpieczenia majątkowe składka będzie opłacona w terminie 30 dni od początku 
kaŜdorocznego okresu ubezpieczeniowego;  
 

§ 7 
Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 6 bądź w 
umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. 

 
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w kolejności, stanowiące jej integralną 
część: 

1) SIWZ wraz z załącznikami 
2) Oferta złoŜona przez Wykonawcę 
3) Polisy wraz  z dołączonymi do nich  klauzulami, wystawione na podstawie dokumentów określonych pkt 

1) i 2) 
4)   postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.: 

1.   Owu .............................................................................................................. 
2.   Owu .............................................................................................................. 
3.   Owu .............................................................................................................. 
4.   Owu .............................................................................................................. 
5.   Owu .............................................................................................................. 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od 
umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy                 w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy 
w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                       o powyŜszych 
okolicznościach, 

2) zostanie złoŜony wniosek o upadłość lub likwidację firmy Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 
4) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 4 umowy.  

2.  Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2-4 nastąpi z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od 
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
4.  Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres 
ochrony ubezpieczeniowej. 

 
§ 10 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia niŜej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki;  
b) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia przy zastosowaniu 
dotychczasowych stawek 
c) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej,                     w 
przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 
d) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy;                   w 
przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej 
w specyfikacji, 
e) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za 
zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 
f)  zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe być dokonana przez obie strony w formie pisemnej                  
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w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. 
 

§ 11 
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego oraz 
jeden dla wykonawcy.  
 
 
 
                                         
                   Wykonawca                                                              Zamawiający 
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Załącznik nr 3 a do SIWZ  
 Projekt umowy –Zadanie nr II 

 

 

UMOWA 

o wykonanie zadania pn. 

„Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne Gminy Bogoria” 

 
zawarta w dniu ………………………..  w Bogorii  pomiędzy Gminą Bogoria reprezentowaną przez: 

Władysław Brudek – Wójt Gminy Bogoria 

zwanym dalej Zamawiającym 

a ……………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą.  

§ 1 

Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w ramach ubezpieczeń:  

  

- Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC), 

- Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasaŜerów (NNW) 

- Ubezpieczenie AUTOCASCO, 

- Ubezpieczenia Assistance.  
§ 2 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej dla wskazanej grupy pojazdów 
odpowiednio na okres 36 zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – wykaz pojazdów;  
 
 

§ 3 
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis 
ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złoŜoną Zamawiającemu. 
 

§ 4 
1. Polisy wystawione winny być nie później niŜ 7 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia. Wykonawca 

zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, drogą e-mailową bądź pisemnie                o bieŜącym 
stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.: 

a)informowania Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni od zgłoszenia, 
b)informowania Zamawiającego, na jakim etapie jest zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia, w 
przypadku nie zaspokojenia roszczeń poszkodowanego, 
c)informowania pisemnie Zamawiającego o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym stanowisku,           a w 
przypadku wypłaty odszkodowania o jego wysokości. 
d)ponadto Wykonawca zobowiązuje się o informowania Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie takŜe o 
innych aspektach związanych z likwidacją szkody Zamawiającego. 
 

§ 5 
Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości 
................................. zł (słownie złotych..............................................................).  

 
Składka będzie płatna w następujących wysokościach: 
Rok 2014 - …………. zł 
Rok 2015 - …………..zł 
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Rok 2016- …………… zł 
 

 
 
§ 6 

1. Z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych : Składka płatna za kaŜdy pojazd jednorazowo  
w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia pojazdu przez jednostkę, do której naleŜy 
pojazd na podstawie dokumentów ubezpieczeniowych wystawionych przez Wykonawcę. 

§ 7 
Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 6 bądź w 
umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. 

 
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w kolejności, stanowiące jej integralną 
część: 

1) SIWZ wraz z załącznikami 
2) Oferta złoŜona przez Wykonawcę 
3) Polisy wraz  z dołączonymi do nich  klauzulami, wystawione na podstawie dokumentów określonych 

pkt 1) i 2) 
4)   postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.: 

1.   Owu .............................................................................................................. 
2.   Owu .............................................................................................................. 
3.   Owu .............................................................................................................. 
4.   Owu .............................................................................................................. 
5.   Owu .............................................................................................................. 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od 
umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy                 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 
umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych 
okolicznościach, 

2) zostanie złoŜony wniosek o upadłość lub likwidację firmy Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 
4) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 4 umowy.  

2.  Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2-4 nastąpi z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od 
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
4.  Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres 
ochrony ubezpieczeniowej. 

 
§ 10 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia niŜej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki;  
b) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia. 
c) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej,                     w 
przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 
d) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy;                   w 
przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej 
w specyfikacji, 
 
e) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za 
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zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 
f)  zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe być dokonana przez obie strony w formie pisemnej                  
w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. 

 
 

§ 11 
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego oraz 
jeden dla wykonawcy.  
 
 
 
                                         
                   Wykonawca                                                              Zamawiający 
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Załącznik nr 3 b do SIWZ  
 Projekt umowy –Zadanie nr III 

 

 

UMOWA 

o wykonanie zadania pn. 

„Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Gminy Bogoria” 

 
zawarta w dniu ………………………..  w Bogorii pomiędzy Gminą Bogoria reprezentowaną przez: 

Władysław Brudek– Wójt Gminy Bogoria 

zwanym dalej Zamawiającym 

a ……………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą.  

§ 1 

Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w ramach ubezpieczeń:  

 -     Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków członków OSP 
 
 

§ 2 
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej odpowiednio na okres 36 miesięcy;  
 
 
 

§ 3 
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis 
ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złoŜoną Zamawiającemu. 
 

§ 4 
2. Polisy wystawione winny być nie później niŜ 7 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia. Wykonawca 
zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, drogą e-mailową bądź pisemnie                o bieŜącym stanie 
procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.: 
b) informowania Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni od zgłoszenia, 
c) informowania Zamawiającego, na jakim etapie jest zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia, w 
przypadku nie zaspokojenia roszczeń poszkodowanego, 
d) informowania pisemnie Zamawiającego o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym stanowisku,           a w 
przypadku wypłaty odszkodowania o jego wysokości. 
e) ponadto Wykonawca zobowiązuje się o informowania Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie takŜe o 
innych aspektach związanych z likwidacją szkody Zamawiającego. 
 

§ 5 
Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości 
................................. zł (słownie złotych..............................................................).  

 
Składka będzie płatna w następujących wysokościach: 
Rok 2014 - …………. zł 
Rok 2015 - …………..zł 
Rok 2016- …………… zł 
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§ 6 
1. Z tytułu ubezpieczeń NNW składka płatna w terminie 30 dni od początku kaŜdorocznego okresu 
ubezpieczeniowego.  

§ 7 
Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 6 bądź w 
umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. 

 
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w kolejności, stanowiące jej integralną 
część: 

5) SIWZ wraz z załącznikami 
6) Oferta złoŜona przez Wykonawcę 
7) Polisy wraz  z dołączonymi do nich  klauzulami, wystawione na podstawie dokumentów określonych 

pkt 1) i 2) 
8)   postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.: 

1.   Owu .............................................................................................................. 
2.   Owu .............................................................................................................. 
3.   Owu .............................................................................................................. 
4.   Owu .............................................................................................................. 
5.   Owu .............................................................................................................. 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  od 
umowy w następujących sytuacjach: 

5) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy                 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 
umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych 
okolicznościach, 

6) zostanie złoŜony wniosek o upadłość lub likwidację firmy Wykonawcy, 
7) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 
8) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 4 umowy.  

2.  Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2-4 nastąpi z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od 
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
4.  Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres 
ochrony ubezpieczeniowej. 

 
§ 10 

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. 
5. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia niŜej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki;  
b) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia. 
c) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej,                     w 
przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 
d) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy;                   w 
przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej 
w specyfikacji, 
 
e) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za 
zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 
f)  zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  

6. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe być dokonana przez obie strony w formie pisemnej                  
w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. 
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§ 11 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego oraz 
jeden dla wykonawcy.  
 
 
 
                                         
                   Wykonawca                                                              Zamawiający 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ  

Oświadczenie z art. 22 PZP 
 
 

................................., dnia .......................... 

 

......................................................................... 
                 Nazwa i adres Wykonawcy  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
z art. 22 ust 1. Pzp (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późni. zm.) 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenia majątkowe 
i komunikacyjne Gminy Bogoria” 

 
oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie : 

 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

         

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

         ( podpis Wykonawcy  lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych   
                                      do  reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ  
 Oświadczenie z art. 24 ust.1 PZP 

          

 

 ...................................., dnia ..................................... 

 
 
......................................................................... 
                 Nazwa i adres Wykonawcy  

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
w  trybie art. 24 ust. 1  ustawy - Pzp (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późni. zm.) 

 
Nazwa Wykonawcy........................................................................................................................ 
 
Adres  
Wykonawcy 
.......................................................................................................................................... 
 

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 
„Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Gminy Bogoria”. 

 
oświadczam Ŝe: 

 
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
                                                                   

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

                  (podpis Wykonawcy  lub podpis osoby/ób uprawnionej /ych   
                                             do  reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ  
 Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art.26 ust. 2d 

 
           

 

 ...................................., dnia ..................................... 

 
 
......................................................................... 
                 Nazwa i adres Wykonawcy  

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
O  SPEŁNIENIU  WARUNKÓW  ZGODNIE  Z ART.26 ust. 2d   

PRAWA  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH Z DNIA 29  STYCZNIA 2004r. 
      

Przystępując do postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  na „Ubezpieczenia majątkowe i 
komunikacyjne Gminy Bogoria”. 

w imieniu Wykonawcy: 

 
............................................................................................................................................ 

( podać nazwę  Wykonawcy ) 
 

      oświadczam, Ŝe: 
 
 
 
Wykonawca nie naleŜy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 PZP /  
NaleŜy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 PZP i przedkłada listę. 
 
*  

Niepotrzebne skreślić 

 
 
 
  …………………………..         
 miejscowość i data  
                                                                                                  ..………………………………………………….……….. 

                                                                                                  Podpis oraz pieczęć Wykonawcy 
 

 

 


