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CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. w Gdańsku 

ul. Jabłoniowa 55 

80-180 Gdańsk 

POLSKA 

NIP   583-000-20-19 

Regon 190042880 

tel.: +48 58 326 01 00 

fax.: +48 58 322 15 76 

http://www.zut.com.pl 

e-mail: zut@zut.com.pl 

2. Oznaczenie Wykonawcy. 

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Tryb udzielania zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zmianami), o wartości szacunkowej 
poniżej 221.000 EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017  r. w 
sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  (Dz.U. z 2017 poz. 2479) . 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 
„Ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia  i 
prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
członków władz spółki i ubezpieczenia środowiskowego”. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań: 
a) Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie mienia 
b) Zadanie nr 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia  i prowadzenia  

działalności 
c) Zadanie nr 3 – Ubezpieczenia komunikacyjne 
d) Zadanie nr 4 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki 
e) Zadanie nr 5 – Ubezpieczenie środowiskowe 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczony został w części III SIWZ. Zamawiający określił tam 
wymagane minimalne warunki ubezpieczenia (obligatoryjne), których treści Wykonawca w jakikolwiek 
sposób nie może zmienić, także poprzez wprowadzenie limitów odpowiedzialności, franszyz, wyłączeń, itd., 
bądź poprzez zaproponowanie rozwiązań alternatywnych czy złożenie oferty nie spełniającej wszystkich 
wymaganych warunków (obligatoryjnych), określonych przez Zamawiającego w SIWZ.  
Warunki dodatkowe (fakultatywne) zostały określone w części I SIWZ, pkt. 27 - Kryteria sposobu oceny ofert. 
Wykonawca może zaakceptować część lub całość dodatkowych warunków fakultatywnych. W przypadku 
braku akceptacji przez Wykonawcę części lub całości dodatkowych warunków (fakultatywnych), oferta 
Wykonawcy nie będzie podlegała odrzuceniu. 
 

http://www.zut.com.pl/
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Wymagane minimalne warunki ubezpieczenia (obligatoryjne) oraz klauzule dodatkowe (fakultatywne), mają 
zastosowanie tylko wtedy gdy nie zawężają ochrony ubezpieczenia (odpowiedzialności ubezpieczyciela) 
wskazanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W sytuacji, gdy wskutek zastosowania zapisów doszłoby 
do zawężenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w relacji do ogólnych warunków ubezpieczenia, to 
zastosowanie mają tylko te postanowienia, które tej odpowiedzialności nie zawężają oraz te, które tę 
odpowiedzialność rozszerzają. 

4. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w części II SIWZ, projektach 
umów.  

Umowy zostaną zawarte na okres realizacji zamówienia. Załącznikami do umów będą polisy 
ubezpieczeniowe określające szczegółowe zagadnienia dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, w 
tym opis przedmiotu, zakresu i sum ubezpieczenia, wysokość składki, treść klauzul wymaganych, treść 
zaakceptowanych klauzul dodatkowych (fakultatywnych) oraz ogólne warunki ubezpieczenia, jako załącznik 
do tych polis. Wykonawca (ubezpieczyciel) zobowiązany będzie do wystawienia polis ubezpieczeniowych, 
potwierdzających ubezpieczenie Zamawiającego, które w swej treści nie mogą odbiegać od postanowień 
zawartej umowy między Wykonawcą a Zamawiającym. 

Każda z polis zostanie wystawiona na roczny (dwanaście kalendarzowych miesięcy, następujących kolejno 
po sobie) okres ubezpieczenia, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 

Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązany będzie także do wystawienia 
odrębnych certyfikatów, wedle wskazań Zamawiającego, potwierdzających fakt objęcia ochroną 
ubezpieczenia.  

 
UWAGA! W postępowaniu uczestniczą także przedstawiciele GrECo JLT Polska Sp. z o.o. w charakterze brokera 
ubezpieczeniowego. Z tego tytułu GrECo JLT Polska Sp. z o.o. otrzyma prowizję brokerską od Wykonawcy 
(Ubezpieczyciela), z którym Zamawiający podpisze umowy. 
 

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (art. 36a ust. 1 ustawy Pzp). 
Jednakże Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę, kluczowych części 
zamówienia (art. 36a ust. 2 pkt. 1) ustawy Pzp).  

W przypadku woli powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca musi wskazać w 
ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust. 1 ustawy 
Pzp). Wskazanie takie następuje w załączniku nr 1 – formularza oferty. 

Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca 
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP (art. 36b ust. 1 in fine ustawy Pzp). 

6.    Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

 
66.51.00.00-8 – Usługi ubezpieczeniowe 
66.51.50.00-3 – Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty 
66.51.51.00-4 – Usługi ubezpieczenia od ognia 
66.51.52.00-5 – Usługi ubezpieczenia własności 
66.51.54.00-7 – Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów 
66.51.60.00-0 – Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
66.51.21.00-3 – Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
66.51.41.10-0 – Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 
66.51.61.00-1 – Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 
66.51.21.00-3 – Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
 
7. Zamawiający nie wyraża zgody by zawarcie umowy wiązało się w jakikolwiek sposób z nabyciem lub 

utrzymaniem członkostwa w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. 
8. Zamawiający nie wyraża zgody by zawarcie umowy wiązało się w jakikolwiek sposób z nabyciem lub 

utrzymaniem udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. 
9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
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5. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na 
realizację danego zadania. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na realizację dowolnej liczby (od 1 do 5) zadań. 

6. Zamówienia powtórzone. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień powtórzonych, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
u.p.z.p.  

7. Informacja o ofercie wariantowej i prawie opcji. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiającego zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w zakresie objętym tym prawem dla 

zadania 5. 
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego zadaniem nr 5  składa się z: 

a. zamówienia podstawowego obejmującego ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego w związku z prowadzeniem działalności polegającej na 
zbieraniu i przetwarzaniu odpadów – zgodnie z opisem zamieszczonym w części III SIWZ 
b. prawa opcji obejmującego ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego w związku z prowadzeniem działalności polegającej na 
zarządzaniu składowiskiem odpadów– zgodnie z opisem zamieszczonym w części III SIWZ. 

4. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji objętego zadaniem nr 5  do dnia 30 czerwca 
2019 r. 

5. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie z tytułu  wykonania części umowy w zakresie prawa opcji. 

8. Termin i miejsce wykonania zamówienia. 

1. Okres wykonania zamówienia  będzie wynosił 12 miesięcy, liczony od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30 
czerwca 2020 r.  

2. Okres ubezpieczenia pojazdów wskazanych w niniejszej SIWZ, objętych zakresem ubezpieczenia, 
rozpoczyna się od daty wskazanej w SIWZ, indywidualnie dla każdego pojazdu. Tym samym termin 
rozpoczęcia udzielania ochrony ubezpieczenia, będzie wynikał z daty ekspiracji obecnie obowiązujących 
umów ubezpieczenia w zakresie ryzyk komunikacyjnych. 

3. Miejsce wykonania zamówienia to siedziba Zamawiającego oraz wszelkie pozostałe miejsca, w których 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego udzielana jest ochrona ubezpieczenia. 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1)  ustawy   Prawo zamówień 

publicznych, 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z treścią art. 22 ust.1a oraz ust.1b ustawy 

Prawo zamówień publicznych a dotyczące: 
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 
b.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
c. zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków: 
1) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.1) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże brak podstaw 

do wykluczenia. 
2) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.2)a. Zamawiający uzna za  spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , 

że posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie 
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tożsamym z przedmiotem zamówienia, lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych 
przepisów: 

- zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w 
wymaganym zakresie, lub 

- oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność 
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia, wraz z 
przytoczeniem podstawy prawnej. 
 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach technicznych,  zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca 
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. 

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 3, odpowiada solidarnie z wykonawcą 
za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczenia. 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 9, stosownie do treści § 2   Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju  z dnia 27 lipca 2016 r. [Dz. U. z 2016 poz 1126] w sprawie rodzaju dokumentów jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani 
są przedłożyć następujące dokumenty: 

1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ ; 

2) dla potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji, zgodnie z zapisami  punktu  9.1.2)a zezwolenie 
właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem 
zamówienia, lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów: 

a) zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w 
wymaganym zakresie, lub 

b) oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność 
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia, wraz z 
przytoczeniem podstawy prawnej 
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniane będzie ich łączny potencjał), 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do treści 
§ 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 27 lipca 2016 r. [Dz. U. z 2016 poz. 1126] w sprawie rodzaju 
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 

1) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

2)  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 Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty określone w pkt 1)-2) powyżej dla 
każdego z nich), 

 
3. Stosownie do treści § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 27 lipca 2016 r. [Dz. U. z 2016 poz 1126] w 

sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast dokumentów, o których mowa  w pkt 10.2.2) składa: 

1)  dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
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2) dokumenty, o których mowa w  ust 3 pkt 1)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2), 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. Warunki ust. 3) stosuje się odpowiednio.  

5. Zgodnie z art. 24aa. Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega możliwość  dokonania 
oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany przez 
Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień składania ofert  oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 
postępowaniu a oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7.  Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 6, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 
spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 
Dokumenty do złożenia na wezwanie przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:  

a) dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 10.2.2),  
b) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z 

przedmiotem zamówienia, lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów: 

- zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w 
wymaganym zakresie, lub 
- oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność 
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia, wraz z 
przytoczeniem podstawy prawnej 

8. Zgodnie z art. 22a u.p.z.p. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9. 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. 

10. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.1 i ust.5 u.p.z.p. pkt 1. 

11. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna, lub finansowa, podmiotu, o którym 
mowa w ust. 9, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, lub sytuację finansową, lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.1). 
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11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki 
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do Wykluczenia zgodnie z 
zapisami zawartymi w pkt 10.3 niniejszej IDW, dla każdego z partnerów osobno. 

2. Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby 
Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).  

3. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z Partnerów musi 
podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.  

4. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i winna prawnie wiązać wszystkich 
Partnerów. 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, są zobowiązani zawrzeć 
umowę cywilno-prawną regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją Zamawiającemu. Taka 
umowa cywilno-prawna powinna zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia 
dotyczące: 

1) określenia celu i przedmiotu umowy, 
 

2) oznaczenia czasu trwania umowy obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym 
postępowaniu, 

3) ustanowienia lidera (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie 
ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym 
postępowaniu) i jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich partnerów 
razem i każdego z osobna, 

4) określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności partnerów względem Zamawiającego w zakresie 
przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, 

5) wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek partnera do czasu wykonania 
zamówienia, 

6) określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego partnera, 

7) zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

12. Wadium 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ 
dokonywane będą w PLN. 

15. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . 

2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
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3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) 
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w 
skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione.  

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i 
dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej, z niniejszą IDW, formie. 

6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego 
zapisu o treści pieczęci. 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem 
treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 

8) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2018 
poz. 1600 tekst jednolity) art. 297, §1 „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od 
organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, 
gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z 
poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, 
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie 
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, 
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze 
o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i 
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo lub ręcznie. 

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.  

4) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez 
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) 
podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez 
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane 
i parafowane. Zamawiający prosi o niezałączanie do Oferty stron z informacjami, które nie mają wpływu 
na jej ocenę jak np.: prospekty, foldery itp. 

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 
treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być 
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na 
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. 
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 
musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 
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dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego 
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w 
inny sposób. 

3. Zawartość oferty. 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW, 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW, 

c) Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3 do niniejszej IDW, 

 

d) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego sporządzone na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW, 
 

e) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, 

f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego, 

g) Wyjaśnienia dotyczące wykazania, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę 
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z 
zapisami art. 8 ust. 3 ustawy pzp. 

 

2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  

1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający 
nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. 

16. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 

1. Wyjaśnianie treści SIWZ. 

1). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 
dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego  nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

2). Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

2. Zmiany w treści SIWZ. 
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1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść 
niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści zmianę na stronie internetowej, 
na której udostępniana jest specyfikacja.  

2) Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedłużeniu terminu składania Ofert 
Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację 
na stronie internetowej na której udostępniana jest specyfikacja. Przepis art. 38 ust. 4a u.p.z.p. stosuje 
się odpowiednio.  

17. Zebranie Wykonawców. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w miejscu ubezpieczenia, na 
terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55 w dniu 15.05.2019 r. o 
godzinie 12.00. 

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) w zakresie merytorycznym – Pani  Gabriela Wachowska tel. nr +48 58 326 01 17, 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Pani Lidia Krzyczyńska, tel. nr 
+48 58 326 01 16 . 

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Sekretariacie Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. 80-
180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  22.05.2019 r. do godz.  10:15 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę 
(paczkę) należy opisać następująco: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.  

80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55, POLSKA 

Oferta w postępowaniu na usługę: 

Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia  i prowadzonej 
działalności, ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków 
władz spółki 

Zadanie nr 1 lub/i zadanie nr 2 lub/i zadanie nr 3 lub/i zadanie nr 4 lub/i zadanie nr 5 

Nie otwierać przed dniem:  22.05.2019 roku godzina 10:30 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

2. Zmiana złożonej oferty. 

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej 
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 
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3. Wycofanie złożonej oferty. 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie 
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 55, 
POLSKA 

W dniu 22.05.2019 r o godz.  10:30 

22. Tryb otwarcia ofert  

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie jawnej publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, 
których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) 
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, 
zmiany zostaną dołączone do oferty. 

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 

1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

3) informacje dotyczące ceny całej oferty; 

4) terminu wykonania zamówienia; 

5) okresu gwarancji; 

6) warunków płatności zawartych w ofertach. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach.  

23. Zwrot oferty . 

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający zwróci ofertę niezwłocznie. 

24. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium. 
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4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonane będzie po 
wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

25. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 

2.  Cena oferty jest ceną ryczałtową. 

3.  Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: 
wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy 
oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.  Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o 
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019  r. poz. 178 tekst jednolity). Cena to wartość wyrażona 
w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w 
cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 
akcyzowym. 

5.  W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do 
uiszczenia podatku VAT i/lub podatku akcyzowego i/lub ceł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i który na 
Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką podatku VAT, Zamawiający na etapie porównywania i oceny 
ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT i/lub podatek akcyzowy i/lub cło, zgodnie z 
art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. 
zm.) mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2 Ustawy o informowaniu o cenach towarów i 
usług ((Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 tekst jednolity.). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która 
będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

6.  Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego IDW. 

7.  Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

8.  Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej 
SIWZ, tj.: wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

26. Kryteria i sposób oceny ofert. 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

Kryteria dla Zadania nr 1 

1) Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag) tych 
kryteriów: 

• Cena oferty (C)         - 80% 

• Warunki ubezpieczenia W (W= W1+W2)      - 20% 

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden pkt 

 

2) Oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową wg metody i kryteriów wskazanych poniżej: 

a) Kryterium “cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako “C”) – oferta z najniższą ceną brutto uzyska 80 pkt.  

Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości odpowiednio mniejszej według następującego wzoru: 

najniższa cena ofertowa 
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C = ---------------------------------------------------------------------------------   x 80 

cena oferty badanej 

 

b) Kryterium “Warunki ubezpieczenia” (wskaźnik oznaczony jako “W”) będzie rozpatrywane na podstawie akceptacji 

przez Wykonawcę zmian warunków ubezpieczenia w stosunku do warunków minimalnych opisanych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia dla Zadania I. 

 

Wykonawca może zaakceptować zmianę warunków ubezpieczenia lub nie zaakceptować zmiany.  

 

Oznaczenie proponowanych 

zmian w Kryterium „Warunki 

ubezpieczenia” 

KRYTERIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA „W“ Liczba 
punktów 

W1 Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, 
dymu, implozji do kwoty 30.000.000,00 zł 

10 pkt 

 

W2 
Obniżenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, 
implozji do kwoty 500.000,00 zł 

10 pkt 

 

W przypadku niezaakceptowania przez Wykonawcę proponowanych zmian otrzyma on 0 (zero) punktów. W przypadku 
akceptacji zmian warunków ubezpieczenia Wykonawcy zostanie przyznane 20 punktów.  

Punktacja za Kryterium Warunki Ubezpieczenia zostanie obliczona według następującego wzoru:  

W = W1 +W2 

 

3) Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku . 

4) Ogólna punktacja (P) zostanie obliczona wg wzoru: P = C (kryterium Cena)  + W (kryterium Warunki ubezpieczenia). 

5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów  
w ww. kryteriach.  

6) Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w oparciu o wymagania 
postawione w SIWZ.  

 

W przypadku akceptacji zmiany warunków ubezpieczenia odpowiednie postanowienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla 
Zadania I otrzymają brzmienie zgodnie z treścią zaakceptowanej zmiany, tj.: 

Kryterium oznaczonego jako W1, limit odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji zostanie 
zmieniony na 30.000.000,00 zł. 
Kryterium oznaczonego jako W2, franszyza redukcyjna dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji zostanie 

zmieniona na 500.000,00 zł. 

 

Kryteria dla Zadania nr 2 

1) Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag) tych 
kryteriów: 

• Cena oferty (C)       - 80% 

• Warunki ubezpieczenia W (W= W1+W2)    - 20% 

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden pkt 

 

2) Oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową wg metody i kryteriów wskazanych poniżej: 

a) Kryterium “cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako “C”) – oferta z najniższą ceną brutto uzyska 80 pkt.  

Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości odpowiednio mniejszej według następującego wzoru: 

najniższa cena ofertowa 

C = ---------------------------------------------------------------------------------   x 80 

cena oferty badanej 
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b) Kryterium “Warunki ubezpieczenia” (wskaźnik oznaczony jako “W”) będzie rozpatrywane na podstawie 

akceptacji przez Wykonawcę zmian warunków ubezpieczenia w stosunku do warunków minimalnych 

opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania II. 

Wykonawca może zaakceptować wszystkie lub wybrane zmiany warunków ubezpieczenia  

lub nie zaakceptować żadnej zmiany.  

 

Oznaczenie proponowanych 

zmian w Kryterium „Warunki 

ubezpieczenia” 

KRYTERIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA „W“ Liczba 
punktów 

W1 
Zwiększenie podstawowej sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania 
mienia do kwoty 10.000.000,00 zł 

 10 pkt 

W2 
Zwiększenie sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 

za szkody w środowisku do kwoty 5.000.000,00 zł 10 pkt 

 

W przypadku niezaakceptowania przez Wykonawcę proponowanych zmian otrzyma on 0 (zero) punktów. W przypadku 
akceptacji zmian warunków ubezpieczenia Wykonawcy zostanie przyznane maksymalnie 20 punktów.  

Punktacja za Kryterium Warunki Ubezpieczenia zostanie obliczona według następującego wzoru:  

W = W1+W2 

 

3) Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku . 

4) Ogólna punktacja (P) zostanie obliczona wg wzoru: P = C (kryterium Cena)  + W (kryterium Warunki 
ubezpieczenia). 

5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów  
w ww. kryteriach.  

6) Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w oparciu o wymagania 
postawione w SIWZ.  

 

W przypadku akceptacji zmiany warunków ubezpieczenia odpowiednie postanowienia/klauzule dodatkowe w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia dla Zadania II otrzymają brzmienie zgodnie z treścią zaakceptowanej zmiany, tj.: 

Kryterium oznaczonego jako W1, zostaje zwiększona podstawowa suma gwarancyjna w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia do kwoty 10.000.000,00 zł 
 
Kryterium oznaczonego jako W2, zostaje zwiększona suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
za szkody w środowisku do kwoty 5.000.000,00 zł 
 

Kryteria dla Zadania nr 3 

1) Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag) tych 
kryteriów: 

• Cena oferty (C)         - 96% 

• Warunki ubezpieczenia W (W= W1+W2)      - 4% 

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden pkt 

 

2) Oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową wg metody i kryteriów wskazanych poniżej: 
a) Kryterium “cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako “C”) – oferta z najniższą ceną brutto uzyska 96 pkt.  

Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości odpowiednio mniejszej według następującego wzoru: 

najniższa cena ofertowa 

C = ---------------------------------------------------------------------------------   x 96 

cena oferty badanej 
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b) Kryterium “Warunki ubezpieczenia” (wskaźnik oznaczony jako “W”) będzie rozpatrywane na podstawie 

akceptacji przez Wykonawcę zmian warunków ubezpieczenia w stosunku do warunków minimalnych 

opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania III. 

Wykonawca może zaakceptować wszystkie lub wybrane zmiany warunków ubezpieczenia 

lub nie zaakceptować żadnej zmiany.  

     

Oznaczenie proponowanych zmian 

w Kryterium „Warunki 

ubezpieczenia” 

KRYTERIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA „W“ Liczba punktów 

W1 
Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia 
pojazdu określona w polisie, bez względu na jego wartość rynkową w chwili 
szkody. 

1 pkt. 

W2 

Ustala się limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia na zorganizowanie i pokrycie kosztu wymiany 
uszkodzonej szyby, zamontowanej w ubezpieczonym pojeździe. Dla szkód 
likwidowanych w ramach niniejszego limitu zastosowanie będzie mieć 
uproszczona procedura likwidacji, bez konieczności dokonywania oględzin 
itp. Ubezpieczony każdorazowo dostarczy dokumentację fotograficzną 
uszkodzeń, a odszkodowanie wypłacane będzie na podstawie 
przedstawionych faktur/rachunków za wymianę/kupno nowej szyby. 

3 pkt. 

 

W przypadku niezaakceptowania przez Wykonawcę proponowanych zmian otrzyma on 0 (zero) punktów. W przypadku 
akceptacji zmian warunków ubezpieczenia Wykonawcy może zostać przyznane maksymalnie 4 punktów.  

Punktacja za Kryterium Warunki Ubezpieczenia zostanie obliczona według następującego wzoru:  

W = W1+W2 

 

3) Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4) Ogólna punktacja (P) zostanie obliczona wg wzoru: P = C (kryterium Cena)  + W (kryterium Warunki 
ubezpieczenia). 

5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów  
w ww. kryteriach.  

6) Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w oparciu o wymagania 
postawione w SIWZ.  

 

W przypadku akceptacji zmiany warunków ubezpieczenia odpowiednie postanowienia/klauzule dodatkowe w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia dla Zadania III otrzymają brzmienie zgodnie z treścią zaakceptowanej zmiany, tj.: 

Kryterium oznaczonego jako W1 – zastosowanie będzie mieć klauzula stałej sumy ubezpieczenia w brzmieniu - limitem 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia pojazdu określona w polisie, bez względu na jego wartość 

rynkową w chwili szkody. 

 

Kryterium W2 – zastosowanie będzie mieć klauzula ubezpieczenia szyb od stłuczenia w brzmieniu – ustala się limit 10 000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia na zorganizowanie i pokrycie kosztu wymiany 

uszkodzonej szyby, zamontowanej w ubezpieczonym pojeździe. Dla szkód likwidowanych w ramach niniejszego limitu 

zastosowanie będzie mieć uproszczona procedura likwidacji, bez konieczności dokonywania oględzin itp. Ubezpieczony 

każdorazowo dostarczy dokumentację fotograficzną uszkodzeń, a odszkodowanie wypłacane będzie na podstawie 

przedstawionych faktur/rachunków za wymianę/kupno nowej szyby. 

 

Kryteria dla Zadania nr 4 

1) Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag) tych 
kryteriów: 

• Cena oferty (C)         - 80% 

• Warunki ubezpieczenia W (W= W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)   - 20% 
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gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden pkt 

2) Oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową wg metody i kryteriów wskazanych poniżej: 
 

a) Kryterium “cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako “C”) – oferta z najniższą ceną brutto uzyska 80 pkt.  

Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości odpowiednio mniejszej według następującego wzoru: 

najniższa cena ofertowa 

C = ---------------------------------------------------------------------------------   x 80 

cena oferty badanej 

b)   Kryterium “Warunki ubezpieczenia” (wskaźnik oznaczony jako “W”) będzie rozpatrywane na podstawie 

akceptacji przez Wykonawcę zmian warunków ubezpieczenia w stosunku do warunków minimalnych opisanych w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca może zaakceptować zmianę warunków ubezpieczenia lub nie zaakceptować zmiany.  

 

Oznaczenie proponowanych 

zmian w Kryterium „Warunki 

ubezpieczenia” 

KRYTERIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA „W“ Liczba 
punktów 

W1 
zwiększenie limitu z 5.000.000 PLN do 10.000.000 PLN na kary i grzywny 
administracyjne oraz cywilnoprawne w zakresie, w jakim ich pokrycie jest 
dopuszczalne przepisami prawa 

3 pkt. 

W2 
zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy gwarancyjnej na 
koszty public relations – koszty odzyskania dobrego imienia/koszty ochrony 
dobrego imienia/koszty wizerunku/zapobieżenia 

2 pkt. 

W3 
zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy gwarancyjnej na 
koszty porady prawnej (w tym przed wniesieniem roszczenia) oraz jej 
interpretacji 

2 pkt. 

W4 zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy gwarancyjnej na 
koszty zarządzania zdarzeniem regulacyjnym 

2 pkt. 

W5 zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy gwarancyjnej na 
koszty postępowań przygotowawczych 

2 pkt. 

W6 zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy gwarancyjnej na 
koszty postępowań odwoławczych i zaskarżenia 

2 pkt. 

W7 zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy gwarancyjnej na 
koszty postępowań wyjaśniających (śledztwa, dochodzenia) 

2 pkt. 

W8 
zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy gwarancyjnej na 
koszty związane z wydatkami na kaucje i poręczenia/gwarancje oraz koszty 
postępowań dotyczących wolności lub mienia (konfiskata mienia) 

2 pkt. 

W9 zwiększenie limitu dodatkowego z 5.000.000 PLN do 10.000.000 PLN dla 
kosztów obrony 

3 pkt. 

 

W przypadku niezaakceptowania przez Wykonawcę proponowanych zmian otrzyma on 0 (zero) punktów. W przypadku 
akceptacji wszystkich wnioskowanych (fakultatywnych) zmian warunków ubezpieczenia Wykonawcy zostanie przyznane 20 
punktów. 

Punktacja za Kryterium Warunki Ubezpieczenia zostanie obliczona według następującego wzoru:  

W = W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6 + W7 + W8 + W9 

 

3. Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Ogólna punktacja (P) zostanie obliczona wg wzoru: P = C (kryterium Cena)  + W (kryterium Warunki ubezpieczenia). 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ww. kryteriach.  
6. Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w oparciu o wymagania 

postawione w SIWZ.  
 

W przypadku akceptacji zmiany warunków ubezpieczenia odpowiednie postanowienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
otrzymają brzmienie zgodnie z treścią zaakceptowanej zmiany, tj.: 
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Kryterium oznaczonego jako W1 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na kary i grzywny 

administracyjne oraz cywilnoprawne w zakresie, w jakim ich pokrycie jest dopuszczalne przepisami prawa, limit 

10.000.000 PLN 

Kryterium oznaczonego jako W2 – zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na koszty public relations – 

koszty odzyskania dobrego imienia/koszty ochrony dobrego imienia/koszty wizerunku/zapobieżenia), limit 20% sumy 

gwarancyjnej 

Kryterium oznaczonego jako W3 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na koszty porady prawnej (w 

tym przed wniesieniem roszczenia) oraz jej interpretacji – limit 20 % sumy gwarancyjnej 

Kryterium oznaczonego jako W4 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na koszty zarządzania 

zdarzeniem regulacyjnym, limit 20 % sumy gwarancyjnej 

Kryterium oznaczonego jako W5 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na koszty postępowań 

przygotowawczych, limit 20 % sumy gwarancyjnej 

Kryterium oznaczonego jako W6 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na koszty postępowań 

odwoławczych i zaskarżenia, limit 20 % sumy gwarancyjnej 

Kryterium oznaczonego jako W7 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na koszty postępowań 

wyjaśniających (śledztwa, dochodzenia), limit 20 % sumy gwarancyjnej 

Kryterium oznaczonego jako W8 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu na koszty związane z wydatkami 

na kaucje i poręczenia/gwarancje oraz koszty postępowań dotyczących wolności lub mienia (konfiskata mienia), limit 20 

% sumy gwarancyjnej 

Kryterium oznaczonego jako W9 - zastosowanie będzie mieć klauzula zwiększenia limitu dodatkowego dla kosztów 

obrony, limit 10 000 000 PLN 

 

Kryteria dla Zadania nr 5 

Zamawiający oceni oferty złożone na realizację zadania nr 5 na podstawie ceny za realizację zakresu podstawowego 

obejmującego ubezpieczenie mienia należącego do Zamawiającego i jego odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

zanieczyszczenia środowiska naturalnego w związku z prowadzeniem działalności polegającej na zbieraniu i 
przetwarzaniu odpadów. 

1) Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia (wag) tych 
kryteriów: 

• Cena oferty (C)       - 90% 

• Warunki ubezpieczenia W (W= W1)     - 10% 

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden pkt 

 

2) Oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową wg metody i kryteriów wskazanych poniżej: 

c) Kryterium “cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako “C”) – oferta z najniższą ceną brutto uzyska 90 pkt.  

Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości odpowiednio mniejszej według następującego wzoru: 

najniższa cena ofertowa 

C = ---------------------------------------------------------------------------------   x 90 

cena oferty badanej 

 

d) Kryterium “Warunki ubezpieczenia” (wskaźnik oznaczony jako “W”) będzie rozpatrywane na podstawie 

akceptacji przez Wykonawcę zmian warunków ubezpieczenia w stosunku do warunków minimalnych 

opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla Zadania II. 

Wykonawca może zaakceptować wszystkie lub wybrane zmiany warunków ubezpieczenia 

lub nie zaakceptować żadnej zmiany.  

 

Oznaczenie proponowanych 

zmian w Kryterium „Warunki 

ubezpieczenia” 

KRYTERIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA „W“ Liczba 
punktów 

W1 Obniżenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu środowiskowym do kwoty 
10.000 zł 

10 pkt 
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W przypadku niezaakceptowania przez Wykonawcę proponowanych zmian otrzyma on 0 (zero) punktów. W przypadku 
akceptacji zmian warunków ubezpieczenia Wykonawcy zostanie przyznane maksymalnie 10 punktów.  

Punktacja za Kryterium Warunki Ubezpieczenia zostanie obliczona według następującego wzoru:  

W = W1 

 

3) Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4) Ogólna punktacja (P) zostanie obliczona wg wzoru: P = C (kryterium Cena)  + W (kryterium Warunki 
ubezpieczenia). 

5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów  
w ww. kryteriach.  

6) Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w oparciu o wymagania 
postawione w SIWZ.  

 

W przypadku akceptacji zmiany warunków ubezpieczenia odpowiednie postanowienia/klauzule dodatkowe w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia dla Zadania II otrzymają brzmienie zgodnie z treścią zaakceptowanej zmiany, tj.: 

Kryterium oznaczonego jako W1, zostaje obniżona franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu środowiskowym do kwoty 
10.000,00 zł 

 

27. Oferta z rażąco niską ceną. 

1.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
zwróci się do Wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1) Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 poz. 2177 tekst 
jednolity) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie) ;  

2) Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) Wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) Wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

1. W przypadku gdy całkowita cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1)  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 u.p.z.p.lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 
27.1.chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) Wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, Zamawiajcy może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, októrych mowa w pkt. 
27.1. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę: 

1) Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub  

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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28. Uzupełnienie oferty.  

1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa 

do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy, do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

29. Tryb oceny ofert.  

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w tekście Oferty: 
1)  oczywiste omyłki pisarskie, 
2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty: 
-    niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona. 
 

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. 
 Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy 

dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 
u.p.z.p. 

 
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.  

1) Zgodnie z § 3. ust 6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 27 lipca 2016 r. [Dz. U. z 2016 poz 1126] w 
sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi 
czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

30. Wykluczenie Wykonawcy. 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do 
treści art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1)  u p.z.p. 

2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 
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31. Odrzucenie oferty. 

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.   

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli 
Oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

32. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria 
określone w SIWZ. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

3. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy którego ofertę 
wybrano, a także nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

4) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w 
32.3.1), i 32.3.4),  na stronie internetowej. 

33. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.  

1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;  

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;  

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie z 
zastrzeżeniem pkt 5. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. 
4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 

r. poz. 2164 tekst jednolity) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej 
poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

5. Zgodnie z art. 144 u.p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:  

1) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, w przypadku braku środków na zapłatę składek 
przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej 
zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmiany dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji umowy - 
okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę odwoławczą. 

2) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia tylko takie, które wynikać będą ze zmian ogólnych 
warunków ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy,  

3) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, w tym zmiany wysokości podatków i opłat, 
4) zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób do kontaktu między 

stronami, itp.  
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6. Kwestie nieuregulowane postanowieniami SIWZ oraz umową właściwą dla zadania mogą być określone Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczeń stosowanymi przez Wykonawcę, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SIWZ lub 
przedmiotowej umowy. 

   
Uwaga: W przypadku ujawnienia się nowego ryzyka Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia za zgodą Wykonawcy 
zmian w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będących podmiotem złożonej oferty. 
 

7. Umowa zostanie zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Ogólne Warunki Ubezpieczenia zastosowane do 
ubezpieczeń objętych niniejszym postępowaniem. 

9. Umowa jest nieważna: 

1) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

2) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 

11. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ. 

34. Unieważnienie postępowania . 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 
93 u.p.z.p. . 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy: 

1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia  postępowania przed upływem 
terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

35. Środki ochrony prawnej. 

1. Informacje ogólne. 

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów u.p.z.p . Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p. 

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 35.1. niniejszej IDW są: 

a) odwołanie, 

b) skarga do sądu. 

 
2. Odwołanie. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami u.p.z.p. czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie u.p.z.p. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, w terminach 
określonych w ustawie p.z.p. 

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 u.p.z.p. 
 

3. Skarga do sądu. 
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Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby.  Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane 
zostały w art.198a-198g u.p.z.p. 

36. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują elektronicznie i/lub pisemnie i/lub faksem. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
elektronicznie i/lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać 
konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w u.p.z.p. 

37. Podwykonawstwo. 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę wszystkich tych części zakresu przedmiotu zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego winno nastąpić w 
Formularzu Oferty. 

38. Wykaz załączników do niniejszych IDW. 

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3.  Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

4.  Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o spełnieniu obowiązku informacyjnego  

 

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 15 niniejszej IDW. 
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty 
wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 



Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 

FORMULARZ OFERTY 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Na:  Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej członków władz spółki i ubezpieczenia środowiskowego. 

Zadanie nr 1 lub/i zadanie nr 2 lub/i zadanie nr 3 lub/i zadanie nr 4 lub/i zadanie nr 5 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  15/PN/2019 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej 
modyfikacji,  

3) cena brutto mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: 
 
Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie mienia 
  
cena netto wynosi ………………….…..….. PLN (słownie:………),  
podatek VAT w wysokości ........................ PLN (słownie:…….…),  
cena brutto wynosi ………………………… PLN (słownie: ………) 
w tym: 
 
dla Pakietu nr 1 – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
za cenę brutto: …………….PLN 
stawka - ………………………..% 
 
dla Pakietu nr 2 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
za cenę brutto: …………….PLN 

                                                 
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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stawka dla ubezpieczenia programów - …………………………………..…………………..% 
stawka dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego - …..…………………..% 
stawka dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego - ………………………..% 
 
dla Pakietu nr 3 – Ubezpieczenie maszyn od awarii 
za cenę brutto: …………….PLN 
stawka - ………………………..% 
 
dla Pakietu nr 4 – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych 
za cenę brutto: …………….PLN 
stawka - ………………………..% 
 
z uwzględnieniem rozliczenia klauzul automatycznego pokrycia limitów podanych w klauzulach 
 

Uwaga!  W tabeli akceptacji klauzul fakultatywnych, we wszystkich zadaniach  należy wypełnić ostatnią kolumnę 
„Akceptujemy” poprzez odpowiednie wpisanie słów „tak”  lub „ nie” dla poszczególnych klauzul. 
 

L.p 

1. Nazwa 
klauzuli 

dodatkowe
j 

Liczba 
punktów 

Akceptujemy 

1. 
W1 – Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka 
pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji do kwoty 
30.000.000,00 zł 

10 
 

2. 
W2 - Obniżenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, 
wybuchu, sadzy, dymu, implozji do kwoty 500.000,00 zł 

10 
 

 
 
Zadanie nr 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności 
  
cena netto wynosi ………….. PLN (słownie:………),  
podatek VAT w wysokości ................ PLN (słownie:………),  
cena brutto wynosi …………………… PLN (słownie: ………) 
 

Uwaga!  W tabeli akceptacji klauzul fakultatywnych, we wszystkich zadaniach  należy wypełnić ostatnią kolumnę 
„Akceptujemy” poprzez odpowiednie wpisanie słów „tak”  lub „ nie” dla poszczególnych klauzul. 

Lp. Nazwa klauzuli dodatkowej 
Liczba    

punktów 
Akceptujemy 

1. 
W1 – Zwiększenie podstawowej sumy gwarancyjnej w 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności i posiadania mienia do kwoty 10.000.000,00 zł 

10  

2. 
W2 - Zwiększenie sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku do kwoty 
5.000.000,00 zł 

10  

 
Zadanie nr 3 – Ubezpieczenia komunikacyjne  
 
cena netto wynosi ………….. PLN (słownie:………),  
podatek VAT w wysokości ................ PLN (słownie:………), 
 cena brutto wynosi …………………… PLN (słownie: ………) 
w tym: 
 
dla ubezpieczenia Auto Casco: 
za cenę brutto …………………………………………..PLN 
stawka od sumy ubezpieczenia :   ……………………% 
 
dla ubezpieczenia OC 
za cenę brutto ……………………………....……..PLN 
składka za pojazd osobowy ………………….…..PLN 
składka za pojazd ciężarowy ………………….…PLN 
składka za przyczepę/ naczepę ………………....PLN 
składka za ciągnik rolniczy …………………….…PLN 
składka za pojazd specjalny ……………………..PLN 
składka za pojazd wolnobieżny…………………..PLN 
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dla ubezpieczenia NNW 
za cenę brutto …………………………………………..PLN 
składka za pojazd ……………..…………………...…..PLN 
 
z uwzględnieniem rozliczenia klauzul automatycznego pokrycia limitów podanych w klauzulach. 
 
 

Uwaga!  W tabeli akceptacji klauzul fakultatywnych, we wszystkich zadaniach  należy wypełnić ostatnią kolumnę 
„Akceptujemy” poprzez odpowiednie wpisanie słów „tak”  lub „ nie” dla poszczególnych klauzul. 
 

Lp. Nazwa klauzuli dodatkowej 
Liczba    

punktów 
Akceptujemy 

1. 
W1 - Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma 
ubezpieczenia pojazdu określona w polisie, bez względu na jego 
wartość rynkową w chwili szkody. 

1  

2. 

W2 - Ustala się limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
każdym rocznym okresie ubezpieczenia na zorganizowanie i 
pokrycie kosztu wymiany uszkodzonej szyby, zamontowanej w 
ubezpieczonym pojeździe. Dla szkód likwidowanych w ramach 
niniejszego limitu zastosowanie będzie mieć uproszczona 
procedura likwidacji, bez konieczności dokonywania oględzin itp. 
Ubezpieczony każdorazowo dostarczy dokumentację fotograficzną 
uszkodzeń, a odszkodowanie wypłacane będzie na podstawie 
przedstawionych faktur/rachunków za wymianę/kupno nowej 
szyby. 

3  

 
Zadanie nr 4 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki 
  
cena netto wynosi ………….. PLN (słownie:………),  
podatek VAT w wysokości ................ PLN (słownie:………),  
cena brutto wynosi …………………… PLN (słownie: ………) 
 

Uwaga!  W tabeli akceptacji klauzul fakultatywnych, we wszystkich zadaniach  należy wypełnić ostatnią kolumnę 
„Akceptujemy” poprzez odpowiednie wpisanie słów „tak”  lub „ nie” dla poszczególnych klauzul. 
 

Lp. Nazwa klauzuli dodatkowej 
Liczba    

punktów 
Akceptujemy 

1. 
W1 - Zwiększenie limitu z 5.000.000 PLN do 10.000.000 PLN na kary 
i grzywny administracyjne oraz cywilnoprawne w zakresie, w jakim 
ich pokrycie jest dopuszczalne przepisami prawa 

3  

2. 

W2 - Zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy 
gwarancyjnej na koszty public relations – koszty odzyskania 
dobrego imienia/koszty ochrony dobrego imienia/koszty 
wizerunku/zapobieżenia 

2  

3. 
W3 - Zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy 
gwarancyjnej na koszty porady prawnej (w tym przed wniesieniem 
roszczenia) oraz jej interpretacji 

2  

4. 
W4 - Zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy 
gwarancyjnej na koszty zarządzania zdarzeniem regulacyjnym 

2  

5. 
W5 - Zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy 
gwarancyjnej na koszty postępowań przygotowawczych 

2  

6. 
W6 - Zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy 
gwarancyjnej na koszty postępowań odwoławczych i zaskarżenia 

2  

7. 
W7 - Zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy 
gwarancyjnej na koszty postępowań wyjaśniających (śledztwa, 
dochodzenia) 

2  

8. 

W8 - Zwiększenie limitu z 10% sumy gwarancyjnej do 20% sumy 
gwarancyjnej na koszty związane z wydatkami na kaucje i 
poręczenia/gwarancje oraz koszty postępowań dotyczących 
wolności lub mienia (konfiskata mienia) 

2  

9. 
W9 - Zwiększenie limitu dodatkowego z 5.000.000 PLN do 
10.000.000 PLN dla kosztów obrony 

3  

 
Zadanie nr 5 – Ubezpieczenie środowiskowe 
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 Dla zakresu podstawowego 
 
cena netto wynosi ………….. PLN (słownie:………),  
podatek VAT w wysokości ................ PLN (słownie:………),  
cena brutto wynosi …………………… PLN (słownie: ………) 
 

Uwaga!  W tabeli akceptacji klauzul fakultatywnych, we wszystkich zadaniach  należy wypełnić ostatnią kolumnę 
„Akceptujemy” poprzez odpowiednie wpisanie słów „tak”  lub „ nie” dla poszczególnych klauzul. 
 

Lp. Nazwa klauzuli dodatkowej 
Liczba    

punktów 
Akceptujemy 

1. 
W1 - Obniżenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu 
środowiskowym do kwoty 10.000 zł 

10  

 
Dla zakresu objętego prawem opcji: 

cena netto wynosi ………….. PLN (słownie:………),  
podatek VAT w wysokości ................ PLN (słownie:………),  
cena brutto wynosi …………………… PLN (słownie: ………) 

 
4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,  
5) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy, właściwy dla danego zadania, przedstawiony(e) w Części II SIWZ, 
6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i 

terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 
7) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia],  
8)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia części  zamówienia 

objętego  każdym zadaniem, 
9) [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  
(wyrażone cyfrą)  

od do 

    

    

 
10) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:  
 

UWAGA: Wypełnić w przypadku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia 
Gdy nie dotyczy – wówczas wpisać: „NIE DOTYCZY” 

11) Oferta została złożona na [.................]2 ponumerowanych stronach. 

5.Podpis(y): 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

Miejscowość 
i  data 

      

 

                                                 
2 Wypełnia Wykonawca. 

l.p. Nazwa części zamówienia 

a) 
 

b) 
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Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 

 Na:  Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki i ubezpieczenia środowiskowego.  

Zadanie nr 1 lub/i zadanie nr 2 lub/i zadanie nr 3 lub/i zadanie nr 4 lub/i zadanie nr 5 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  15/PN/2019 

 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1986  ze zmianami): 

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  
 „Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki i ubezpieczenia środowiskowego”: 
1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia /przedstawiamy w załączeniu pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*; 

3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

 
 
 
 

*Wykonawca usuwa niepotrzebne 
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Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 

 Na:  Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki i ubezpieczenia środowiskowego.  
Zadanie nr 1 lub/i zadanie nr 2 lub/i zadanie nr 3 lub/i zadanie nr 4 lub/i zadanie nr 5 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  15/PN/2019 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) zwanej dalej ustawa Pzp,  

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług ubezpieczenia 

mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej członków władz spółki i ubezpieczenia środowiskowego oświadczam/oświadczamy, co następuje: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy 
Pzp. 
 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
 

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 

      

      

 
*Wykonawca usuwa niepotrzebne 
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Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 

Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki i ubezpieczenia środowiskowego. 

Zadanie nr 1 lub/i zadanie nr 2 lub/i zadanie nr 3 lub/i zadanie nr 4 lub/i zadanie nr 5 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  15/PN/2019 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. 

80-180 Gdańsk 

ul. Jabłoniowa 55 

POLSKA 

WYKONAWCA: 

 

Niniejsze oświadczenie zostaje złożona przez3: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
Niniejszym oświadczam, że wszystkim osobom uczestniczącym w niniejszym postępowaniu przedstawiono 
następujące informacje: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o, ul. Jabłoniowa 55, 80-

180 Gdańsk; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Utylizacyjnym jest Pani Anna Borowska-Ślęczka, 

kontakt: iod@zut.com.pl; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia na Świadczenie usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności 
cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki i 
ubezpieczenia środowiskowego.Sygnatura 15/PN/2019  

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity), dalej „ustawa Pzp”;  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;  

                                                 
3 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

 

mailto:iod@zut.com.pl
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6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. posiada Pani/Pan: 

−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Pani/Panu: 

−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

PODPIS(Y): 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i  data 
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CZEŚĆ II– WZÓR UMOWY 

 
Umowa projekt 

w sprawie zamówienia publicznego o świadczenie usług 
ubezpieczenia mienia 

 
Umowa zawarta w dniu …………………………………. r. w Gdańsku pomiędzy : 

 
Zakładem Utylizacyjnym Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55,  80-180 Gdańsk, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, kapitale zakładowym 12.092 tys. PLN,  NIP 583-
000-20-19,  zwanym Zamawiającym reprezentowanym przez: 
 

1. Michała Dzioba – Prezesa Zarządu 

2. Wojciecha Głuszczaka – Członka Zarządu 

a 
 
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem………;NIP………,….;REGON……….…...,kapitał zakładowy wniesiony w całości…………………., 
reprezentowaną przez:. /zgodnie z KRS/ 

1…………………………………………………. 

2………………………………………………….  
zwaną dalej  Wykonawcą  [łącznie Zamawiający i Wykonawca określani są mianem Stron] 
 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest ubezpieczenie mienia Zamawiającego. 
 
2.Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają : 

- część III – Opis przedmiotu zamówienia SIWZ z ………………………(załącznik  nr 1) 
- oferta Wykonawcy z dnia …………………………(załącznik nr 2)  
- ogólne warunki ubezpieczenia ( załącznik nr 3 ) 
- wykaz aktualnych sum wartości ubezpieczenia (załącznik nr 4) 
 

3.Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i zobowiązuje się 
do ciągłego świadczenia usług ubezpieczeniowych w okresie trwania umowy, określonym w §2. 
 

§ 2 
Termin realizacji umowy 

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i będzie obowiązywała od dnia ……………………do dnia ……………………. 
(obie daty włączone). 
 

 
 
 
 

§ 3 
Wynagrodzenie Wykonawcy 
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1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy (składka ubezpieczeniowa) dla  majątku na dzień podpisania umowy 
i zwiększenia wartości majątku o kwotę wynikająca z klauzuli automatycznego pokrycia wynosi ……………. zł 
brutto (słownie złotych : ……………………………………) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………….r. (załącznik 
nr 2) 

2. Stawki ubezpieczeniowe określone w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 
3. Składka ubezpieczeniowa dla  wartości majątku na dzień podpisania umowy będzie opłacana w czterech 

równych ratach, w ciągu 14 dni miesiąca rozpoczynającego dany kwartał okresu ubezpieczenia; za wyjątkiem 
pierwszej raty, która powinna być opłacona w ciągu 14 dni od daty wystawienia właściwej polisy. 

4. Wynagrodzenie za ubezpieczenie mienia przejmowanego w trakcie okresu ubezpieczenia Zamawiający  
będzie regulował jednorazowo w ciągu 14 dni od daty wystawienia stosownego dokumentu 
ubezpieczeniowego, zgodnie z zasadami określonymi w „Klauzuli automatycznego pokrycia dla 
nowonabywanego /przejmowanego mienia”.  
 

§ 4 
Rozstrzyganie sporów 

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane 
polubownie. 
 2. W razie nieosiągnięcia porozumienia się przez strony w terminie dłuższym, niż 30 dni  od daty doręczenia 
pierwszego pisma zgłaszającego spór/roszczenie, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 5 
Zmiany lub uzupełnienia 

1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym muszą one być 
zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze 
zmianami)  i są one możliwe w zakresie: 

1) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, w przypadku braku środków na 
zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach 
ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmiany dotyczące 
terminu rozpoczęcia realizacji umowy - okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę odwoławczą. 

2) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia tylko takie, które wynikać będą ze zmian 
ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy,  

3) wynikające ze zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, w tym zmiany wysokości 
podatków i opłat, 

4) wynikające ze zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób 
do kontaktu między stronami itp.  

2. Kwestie nieuregulowane postanowieniami SIWZ oraz niniejszą umową mogą być określone Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczeń stosowanymi przez Wykonawcę, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SIWZ oraz 
niniejszej umowy. 

3. Wszelkie zmiany winny być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) a zwłaszcza art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

   
  § 6 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) a w sprawach tam nie 
uregulowanych  przepisy ustawy  Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r.  (Dz. U.  z  2018  r. poz.   1025 ze 
zmianami) oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z  dnia 20.06.2017 r. (Dz. U. z 2019, poz. 
381 ze zmianami), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. 473 ze zmianami), 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2210 ze zmianami). 
 
        § 7 
Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, 
Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie, przy czym uzgodnienia te nie mogą stanowić ani prowadzić do 
zmian istotnych postanowień umowy innych niż opisane w §5 ust.1 . 
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§ 8 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej  zmianie adresu 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. 

 
§ 9 

1. Wykonawca niniejszej umowy  w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu zobowiązuje się do 
utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z 
realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę utrwalenia i przekazania, o ile bezwzględnie 
obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

 
§ 10 

Przedstawiciele 
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania umowy jest…………………….., a Zamawiającego  p. Gabriela 
Wachowska. 
  

§ 11 
Postanowienia końcowe  

 
1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 
2. Wszystkie egzemplarze posiadają jednakową moc prawną. 
3. Wszelkie załączniki stanowią integralną część umowy. 
 
Załączniki: 

1. SIWZ z dnia ……………………. zał.  1  
2.Oferta Wykonawcy  z dnia …………….zał. 2  
3.Ogólne warunki ubezpieczenia  zał. 3 
4.Wykaz aktualnych sum wartości ubezpieczenia – zał. 4 

 
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami ww. dokumentów, 
pierwszeństwo mają dokumenty w kolejności określonej powyżej. 
 
                WYKONAWCA:                                            ZAMAWIAJĄCY: 
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Zadanie nr 2 
 

Umowa  projekt 
w sprawie zamówienia publicznego o świadczenie usług 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności 
 

Umowa zawarta w dniu …………………………………….w Gdańsku pomiędzy : 
Zakładem Utylizacyjnym Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55,  80-180 Gdańsk, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, kapitale zakładowym 12.092 tys. PLN,  NIP 583-
000-20-19,  zwanym Zamawiającym reprezentowanym przez: 
 

1. Michała Dzioba – Prezesa Zarządu 

2. Wojciecha Głuszczaka – Członka Zarządu 

a 
 
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem………;NIP………,….;REGON……….…...,kapitał zakładowy wniesiony w całości…………………., 
reprezentowaną przez:. /zgodnie z KRS/ 

1…………………………………………………. 

2………………………………………………….  
zwaną  dalej  Wykonawcą  [łącznie Zamawiający i Wykonawca określani są mianem Stron] 
 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia  i 
prowadzonej działalności. 
 
2.Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają : 

- część III – Opis przedmiotu zamówienia SIWZ z ………………………(załącznik  nr 1) 
- oferta Wykonawcy z dnia …………………………(załącznik nr 2)  
- ogólne warunki ubezpieczenia ( załącznik nr 3 ) 

3.Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i zobowiązuje się 
do ciągłego świadczenia usług ubezpieczeniowych w okresie trwania umowy, określonym w §2. 

§ 2 
Termin realizacji umowy 

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i będzie obowiązywała od dnia ……………………do dnia ……………………. 
(obie daty włączone). 
 

§ 3 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy (składka ubezpieczeniowa) wynosi ………………………………. zł brutto (słownie 
złotych : ………………………………………) zgodnie z ofertą Wykonawcy  z dnia …………………... (załącznik nr 2). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, Zamawiający będzie regulował w czterech równych ratach, i w ciągu 
14 dni daty miesiąca rozpoczynającego dany kwartał okresu ubezpieczenia, za wyjątkiem pierwszej raty, która 
powinna być opłacona w ciągu 14 dni od  wystawienia właściwej polisy. 
  

§ 4 
Rozstrzyganie sporów 
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 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane 
polubownie. 

 2. W razie nieosiągnięcia porozumienia się przez strony w terminie dłuższym,  niż 30 dni od daty doręczenia 
pierwszego pisma zgłaszającego spór/roszczenie, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 5 
Zmiany lub uzupełnienia 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym muszą one być 
zgodne z art. art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986 ze zmianami.)  i są one możliwe w zakresie: 
1) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, w przypadku braku środków na 

zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach 
ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmiany dotyczące 
terminu rozpoczęcia realizacji umowy - okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę odwoławczą. 

2) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia tylko takie, które wynikać będą ze zmian 
ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy,  

3) wynikające ze zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, w tym zmiany wysokości 
podatków i opłat, 

4) wynikające ze zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób 
do kontaktu między stronami itp.  

       
2. Kwestie nieuregulowane postanowieniami SIWZ oraz niniejszą umową mogą być określone Ogólnymi 

Warunkami Ubezpieczeń stosowanymi przez Wykonawcę, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SIWZ oraz 
niniejszej umowy. 

3. Wszelkie zmiany winny być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986ze zmianami ) a zwłaszcza art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia. 

   
§ 6 

Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz osób 
trzecich, bez pisemnej [ rygor nieważności ] zgody drugiej Strony. 

  § 7 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) a w sprawach tam nie 
uregulowanych  przepisy ustawy  Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r.  (Dz. U.  z  2018  r. poz.   1025 ze 
zmianami) oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z  dnia 20.06.2017 r. (Dz. U. z 2019, poz. 
381 ze zmianami), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. 473 ze zmianami), 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2210 ze zmianami). 
      

§ 8 
Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, 
Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie, przy czym uzgodnienia te  nie mogą stanowić  ani prowadzić do 
zmian  istotnych postanowień umowy innych niż opisane w §5 ust.1 . 
 

§ 9 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej innej zmianie adresu 
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. 
 

§ 10 
1. Wykonawca  niniejszej umowy  w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu zobowiązują się 

do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku 
z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę utrwalenia i przekazania, o ile bezwzględnie 
obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 
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2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

§ 11 
Przedstawiciele 

Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania umowy jest……………………………………………. , a 
Zamawiającego  p. Gabriela Wachowska 
  

§ 12 
Postanowienia końcowe  

 
1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 
2. Wszystkie egzemplarze posiadają jednakową moc prawną. 
3. Wszelkie załączniki stanowią integralną część umowy. 
 
Załączniki: 

1. SIWZ z dnia ……………………. zał.  1  
2.Oferta Wykonawcy  z dnia …………….zał. 2  
3.Ogólne warunki ubezpieczenia  zał. 3 
 

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami ww. dokumentów, 
pierwszeństwo mają dokumenty w kolejności określonej powyżej. 

 
 
 

                WYKONAWCA:                                            ZAMAWIAJĄCY: 
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Zadanie nr 3 
 

Umowa projekt 
w sprawie zamówienia publicznego o świadczenie usług 

ubezpieczeń komunikacyjnych 
 
 

Umowa zawarta w dniu ………………………….. r. w Gdańsku pomiędzy : 
Zakładem Utylizacyjnym Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55,  80-180 Gdańsk, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, kapitale zakładowym 12.092 tys. PLN,  NIP 583-
000-20-19,  zwanym Zamawiającym reprezentowanym przez: 
 

1. Michała Dzioba – Prezesa Zarządu 

2. Wojciecha Głuszczaka – Członka Zarządu 

a 
 
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem………;NIP………,….;REGON……….…...,kapitał zakładowy wniesiony w całości…………………., 
reprezentowaną przez:. /zgodnie z KRS/ 

1…………………………………………………. 

2………………………………………………….  
zwaną  dalej  Wykonawcą  [łącznie Zamawiający i Wykonawca określani są mianem Stron] 
 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy są ubezpieczenia komunikacyjne. 
 
2.Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają : 

- część III – Opis przedmiotu zamówienia SIWZ z ………………………(załącznik  nr 1) 
- oferta Wykonawcy z dnia …………………………(załącznik nr 2)  
- ogólne warunki ubezpieczenia ( załącznik nr 3 ) 
- wykaz aktualnych ubezpieczanych pojazdów wraz z określeniem wartości sum ubezpieczenia 

(załącznik nr 4) 
 

3.Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i zobowiązuje się 
do ciągłego świadczenia usług ubezpieczeniowych w okresie trwania umowy, określonym w §2. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy 
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i będzie obowiązywała od dnia……………………do dnia ……………………. 
(obie daty włączone). 
 

 
§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy (składka ubezpieczeniowa) wynosi ……………. zł brutto (słownie 

złotych : ……………………………………) zgodnie z ofertą Wykonawcy  z dnia ……………….r. (załącznik nr 2) 



 Sygnatura   15/PN/2019 

str. 40 

 

2. Stawki wynagrodzenia (ubezpieczenia)  dla poszczególnych grup pojazdów, określone w ofercie 
pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, Zamawiający będzie regulował w formie jednorazowej 
płatności w ciągu 14 dni od daty wystawienia polisy, zgodnie z zasadami określonymi w „Zadaniu nr 3 – 
Ubezpieczenia komunikacyjne” Opisu przedmiotu ubezpieczenia.  
 

§ 4 
Rozstrzyganie sporów 

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane 
polubownie. 

 2. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie dłuższym,  niż 30 dni od daty doręczenia 
pierwszego pisma zgłaszającego spór/roszczenie, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 5 

Zmiany lub uzupełnienia 
1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym muszą one być 
zgodne  art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r. 1986 ze 
zmianami)  i są one możliwe w zakresie: 

a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, w przypadku braku środków na zapłatę 
składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez 
dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmiany dotyczące terminu rozpoczęcia 
realizacji umowy - okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę odwoławczą. 

b) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia tylko takie, które wynikać będą ze zmian 
ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, 

c)  wynikające ze zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, w tym zmiany wysokości 
podatków i opłat, 

d) wynikające ze zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób do 
kontaktu między stronami itp.  

2.  Kwestie nieuregulowane postanowieniami SIWZ oraz niniejszą umową mogą być określone Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczeń   

   stosowanymi przez Wykonawcę, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SIWZ oraz niniejszej umowy. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności 

za zgodą obu stron. 
4. Wszelkie zmiany winny być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018 r. 1986 ze zmianami) a zwłaszcza art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w 
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji  Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

   
§ 6 

Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz osób 
trzecich, bez pisemnej [ rygor nieważności ] zgody drugiej Strony. 

  
 
 
 

 § 7 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) a w sprawach tam nie 
uregulowanych  przepisy ustawy  Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r.  (Dz. U.  z  2018  r. poz.   1025 ze 
zmianami) oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z  dnia 20.06.2017 r. (Dz. U. z 2019, poz. 
381 ze zmianami), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. 473 ze zmianami), 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2210 ze zmianami). 
 
        § 8 
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Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, 
Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie, przy czym uzgodnienia te  nie mogą stanowić  ani prowadzić do 
zmian  istotnych postanowień umowy innych niż opisane w §5 ust.1 . 
 

§ 9 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej innej zmianie adresu 
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. 
 

§ 10 
1. Strony niniejszej umowy  w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu zobowiązują się do 

utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z 
realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę utrwalenia i przekazania, o ile bezwzględnie 
obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

§ 11 
Przedstawiciele 

Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania umowy jest…………………………………………………, a 
Zamawiającego  p. Gabriela Wachowska.  
  

§ 12 
Postanowienia końcowe  

1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden 
dla Wykonawcy. 

2. Wszystkie egzemplarze posiadają jednakową moc prawną. 
3. Wszelkie załączniki stanowią integralną część umowy. 
 
Załączniki: 

1. SIWZ z dnia ……………………. zał.  1  
2.Oferta Wykonawcy  z dnia …………….zał. 2  
3.Ogólne warunki ubezpieczenia  zał. 3 
4. Wykaz aktualnych ubezpieczanych pojazdów wraz z określeniem wartości sum ubezpieczenia – zał. 4 
 

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami ww. dokumentów, 
pierwszeństwo mają dokumenty w kolejności określonej powyżej. 

 
 
 WYKONAWCA:                                            ZAMAWIAJĄCY: 
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Zadanie nr 4 
 

Umowa  projekt 
w sprawie zamówienia publicznego o świadczenie usług 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki 
 

Umowa zawarta w dniu …………………………………….w Gdańsku pomiędzy : 
Zakładem Utylizacyjnym Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55,  80-180 Gdańsk, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, kapitale zakładowym 12.092 tys. PLN,  NIP 583-
000-20-19,  zwanym Zamawiającym reprezentowanym przez: 
 
1. Michała Dzioba – Prezesa Zarządu 

2. Wojciecha Głuszczaka – Członka Zarządu 

 
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem………;NIP………,….;REGON……….…...,kapitał zakładowy wniesiony w całości…………………., 
reprezentowaną przez:. /zgodnie z KRS/ 

1…………………………………………………. 

2………………………………………………….  
zwaną  dalej  Wykonawcą  [łącznie Zamawiający i Wykonawca określani są mianem Stron] 
 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1  
Przedmiot umowy 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki. 
 
2.Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają : 

- część III – Opis przedmiotu zamówienia SIWZ z ………………………(załącznik  nr 1) 
- oferta Wykonawcy z dnia …………………………(załącznik nr 2)  
- ogólne warunki ubezpieczenia ( załącznik nr 3 ) 

3.Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i zobowiązuje się 
do ciągłego świadczenia usług ubezpieczeniowych w okresie trwania umowy, określonym w §2. 

§ 2 
Termin realizacji umowy 

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i będzie obowiązywała od dnia ……………………do dnia ……………………. 
(obie daty włączone). 
 

 
§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy (składka ubezpieczeniowa) wynosi ………………………………. zł brutto (słownie 

złotych : ………………………………………) zgodnie z ofertą Wykonawcy  z dnia …………………... (załącznik nr 2). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, Zamawiający będzie regulował w czterech równych ratach, i w 

ciągu 14 dni daty miesiąca rozpoczynającego dany kwartał okresu ubezpieczenia, za wyjątkiem pierwszej 
raty, która powinna być opłacona w ciągu 14 dni od  wystawienia właściwej polisy. 
  

§ 4 
Rozstrzyganie sporów 
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 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane 
polubownie. 

 2. W razie nieosiągnięcia porozumienia się przez strony w terminie dłuższym,  niż 30 dni od daty doręczenia 
pierwszego pisma zgłaszającego spór/roszczenie, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 5 
Zmiany lub uzupełnienia 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym muszą one być 
zgodne z art. art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r. 1986 ze 
zmianami)  i są one możliwe w zakresie: 

 
1) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, w przypadku braku środków na 

zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach 
ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmiany dotyczące 
terminu rozpoczęcia realizacji umowy - okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę odwoławczą. 

2) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia tylko takie, które wynikać będą ze zmian 
ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy,  

3) wynikające ze zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, w tym zmiany wysokości 
podatków i opłat, 

4) wynikające ze zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób 
do kontaktu między stronami itp.  

       
2. Kwestie nieuregulowane postanowieniami SIWZ oraz niniejszą umową mogą być określone Ogólnymi 

Warunkami Ubezpieczeń stosowanymi przez Wykonawcę, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SIWZ oraz 
niniejszej umowy. 

3. Wszelkie zmiany winny być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r.1986 ze zmianami) a zwłaszcza art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia. 

   
§ 6 

Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz osób 
trzecich, bez pisemnej [ rygor nieważności ] zgody drugiej Strony. 

  § 7 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) a w sprawach tam nie 
uregulowanych  przepisy ustawy  Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r.  (Dz. U.  z  2018  r. poz.   1025 ze 
zmianami) oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z  dnia 20.06.2017 r. (Dz. U. z 2019, poz. 
381 ze zmianami), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. 473 ze zmianami), 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2210 ze zmianami). 
       

§ 8 
Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, 
Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie, przy czym uzgodnienia te  nie mogą stanowić  ani prowadzić do 
zmian  istotnych postanowień umowy innych niż opisane w §5 ust.1 . 

§ 9 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej innej zmianie adresu 
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. 

§ 10 
1. Wykonawca  niniejszej umowy  w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu zobowiązują się 

do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku 
z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę utrwalenia i przekazania, o ile bezwzględnie 
obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 
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2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

§ 11 
Przedstawiciele 

Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania umowy jest……………………………………………. , a 
Zamawiającego  p. Gabriela Wachowska 
  

§ 12 
Postanowienia końcowe  

 
1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 
2. Wszystkie egzemplarze posiadają jednakową moc prawną. 
3. Wszelkie załączniki stanowią integralną część umowy. 
 
Załączniki: 

1. SIWZ z dnia ……………………. zał.  1  
2.Oferta Wykonawcy  z dnia …………….zał. 2  
3.Ogólne warunki ubezpieczenia  zał. 3 
 
 

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami ww. dokumentów, 
pierwszeństwo mają dokumenty w kolejności określonej powyżej. 

 
 
 

                WYKONAWCA:                                            ZAMAWIAJĄCY: 
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Zadanie nr 5 
Umowa  projekt 

w sprawie zamówienia publicznego o świadczenie usług 
ubezpieczenia środowiskowego 

 
Umowa zawarta w dniu …………………………………….w Gdańsku pomiędzy : 

Zakładem Utylizacyjnym Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55,  80-180 Gdańsk, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, kapitale zakładowym 12.092 tys. PLN,  NIP 583-
000-20-19,  zwanym Zamawiającym reprezentowanym przez: 
 
1. Michała Dzioba – Prezesa Zarządu 

2. Wojciecha Głuszczaka – Członka Zarządu 

a 
 
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem………;NIP………,….;REGON……….…...,kapitał zakładowy wniesiony w całości…………………., 
reprezentowaną przez:. /zgodnie z KRS/ 

1…………………………………………………. 

2………………………………………………….  
zwaną  dalej  Wykonawcą  [łącznie Zamawiający i Wykonawca określani są mianem Stron] 
 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego, którym  jest ubezpieczenie 
mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego w związku z 
prowadzeniem działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów oraz z zamówienia objętego 
prawem opcji, którym jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego w związku z prowadzeniem działalności polegającej na zarządzaniu 
składowiskiem odpadów 

2. Zakres rzeczowy składający się na zamówienie podstawowe oraz prawo opcji dla tego zadania zostały 
wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawierają : 
a. część III – Opis przedmiotu zamówienia SIWZ z ………………………(załącznik  nr 1) 
b. oferta Wykonawcy z dnia …………………………(załącznik nr 2)  
c. ogólne warunki ubezpieczenia ( załącznik nr 3 ) 

3.Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i zobowiązuje się 
do ciągłego świadczenia usług ubezpieczeniowych w okresie trwania umowy, określonym w §2. 

§ 2 
Termin realizacji umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i będzie obowiązywała od dnia ……………………do dnia 
……………………. (obie daty włączone). 

2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w zakresie ubezpieczenia mienia należącego do 
Zamawiającego i jego odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego w 
związku z prowadzeniem działalności polegającej na zarządzaniu składowiskiem odpadów do dnia 30 
czerwca  2019 r.  

3. O skorzystaniu z prawa opcji Wykonawca zostanie poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem. 
 

§ 3 
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Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy (składka ubezpieczeniowa) wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy  z dnia 

…………………... (załącznik nr 2): 
a. dla zakresu podstawowego ………………………………. zł brutto (słownie złotych : ………………………………………) 
b. dla zakresu objętego prawem opcji ………………………………. zł brutto (słownie złotych : 

………………………………………) 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 lit.a i b, Zamawiający będzie regulował w czterech równych ratach, 

i w ciągu 14 dni daty miesiąca rozpoczynającego dany kwartał okresu ubezpieczenia, za wyjątkiem pierwszej 
raty, która powinna być opłacona w ciągu 14 dni od  wystawienia właściwej polisy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy w zakresie prawa 
opcji w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. 

 
§ 4 

Rozstrzyganie sporów 
 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane 

polubownie. 
 2. W razie nieosiągnięcia porozumienia się przez strony w terminie dłuższym,  niż 30 dni od daty doręczenia 

pierwszego pisma zgłaszającego spór/roszczenie, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 5 
Zmiany lub uzupełnienia 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym muszą one być 
zgodne z art. art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r. 1986 
ze zmianami)  i są one możliwe w zakresie: 
4. zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, w przypadku braku środków na 

zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach 
ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmiany dotyczące 
terminu rozpoczęcia realizacji umowy - okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę odwoławczą. 

5. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia tylko takie, które wynikać będą ze zmian 
ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy,  

6. wynikające ze zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, w tym zmiany wysokości 
podatków i opłat, 

7. wynikające ze zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób 
do kontaktu między stronami itp.  

2. Kwestie nieuregulowane postanowieniami SIWZ oraz niniejszą umową mogą być określone Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczeń stosowanymi przez Wykonawcę, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SIWZ 
oraz niniejszej umowy. 

3. Wszelkie zmiany winny być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) a zwłaszcza art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia. 

   
§ 6 

Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz osób 
trzecich, bez pisemnej [ rygor nieważności ] zgody drugiej Strony. 

  § 7 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) a w sprawach tam nie 
uregulowanych  przepisy ustawy  Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r.  (Dz. U.  z  2018  r. poz.   1025 ze 
zmianami) oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z  dnia 20.06.2017 r. (Dz. U. z 2019, poz. 
381 ze zmianami), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. 473 ze zmianami), 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2210 ze zmianami). 

 
§ 8 
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Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, 
Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie, przy czym uzgodnienia te  nie mogą stanowić  ani prowadzić do 
zmian  istotnych postanowień umowy innych niż opisane w §5 ust.1 . 
 

§ 9 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej innej zmianie adresu 
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. 
 

§ 10 
1. Wykonawca  niniejszej umowy  w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu zobowiązują się 

do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku 
z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę utrwalenia i przekazania, o ile bezwzględnie 
obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

§ 11 
Przedstawiciele 

Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania umowy jest……………………………………………. , a 
Zamawiającego  p. Gabriela Wachowska 
  

§ 12 
Postanowienia końcowe  

 
1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 
2. Wszystkie egzemplarze posiadają jednakową moc prawną. 
3. Wszelkie załączniki stanowią integralną część umowy. 
 
Załączniki: 

1. SIWZ z dnia ……………………. zał.  1  
2.Oferta Wykonawcy  z dnia …………….zał. 2  
3.Ogólne warunki ubezpieczenia  zał. 3 
 

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami ww. dokumentów, 
pierwszeństwo mają dokumenty w kolejności określonej powyżej. 

 
 
 

                WYKONAWCA:                                            ZAMAWIAJĄCY: 
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Część III Opis przedmiotu zamówienia  
 
Postanowienia ogólne: 
 
1.1 Postanowienia ogólne zawarte w niniejszym punkcie są wspólne i mają zastosowanie do wszystkich 

ubezpieczeń wchodzących w skład zamówienia. 
 

1.2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ubezpieczenia 
mienia, ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności i posiadania mienia. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 zadań zgodnie 
z poniższym: 

 
Zadanie nr 1 – Ubezpieczenie mienia, obejmujące następujące pakiety: 

a. Pakiet nr 1 – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
b. Pakiet nr 2 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
c. Pakiet nr 3 – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii 
d. Pakiet nr 4 – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń 

Zadanie nr 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, 
Zadanie nr 3 – Ubezpieczenia komunikacyjne, 
Zadanie nr 4 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki, 
Zadanie nr 5 – Ubezpieczenie środowiskowe.  
 
1.3 Umowy ubezpieczenia zawarte zostaną na okres 12 miesięcy, od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.  
 
1.4 Postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy 

ubezpieczenia, który z kolei ma pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub innymi 
równoważnymi warunkami ubezpieczenia. Nie dopuszcza się wprowadzenia przez Wykonawcę żadnych 
zmian lub dodatkowych wyłączeń/ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej (w  tym wprowadzenia limitów 
odpowiedzialności) ponad te, które zawarte są w jego ogólnych warunkach ubezpieczenia lub innych 
równoważnych warunkach ubezpieczenia obowiązujących  w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, 
jak również innych niż określone i dopuszczone przez Zamawiającego w treści SIWZ. 

 
1.5 W zakresie nieuregulowanym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie warunki, klauzule i 
rozszerzenia znajdujące się w SIWZ mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy nie zawężają ochrony 
ubezpieczeniowej jaka wynika z OWU Wykonawcy. W przypadku, gdy  OWU Wykonawcy poszerzają ochronę 
w stosunku do zapisów niniejszej SIWZ zastosowanie mają tylko te zapisy OWU, które tę ochronę poszerzają. 

 
1.6 Szczegółowe informacje zawierające opis działalności Zakładu Utylizacyjnego, informacje o posiadanym 

mieniu, kondycji finansowej spółki, historii szkodowej etc. znajdują się w załącznikach nr 1 – 14 do części III 
- Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1.7 Jeżeli w SIWZ, umowie lub warunkach ubezpieczenia znajdzie się odwołanie do określonych pojęć, to w 

zakresie wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych przedmiotem zamówienia zastosowanie mają poniższe 
definicje: 

 
a) pożar/ogień – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł 

rozprzestrzenić się o własnej sile, 
 

b) eksplozja/wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się 
gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością do  rozprzestrzeniania się na zewnątrz. W 
odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania zdarzenia za 
eksplozję/wybuch jest, aby ściany tych naczyń, zbiorników lub podobnych instalacji uległy rozdarciu 
(przerwaniu ciągłości) w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło 
nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch/eksplozję uważa się również implozję polegającą na gwałtownym 
uszkodzeniu naczynia, zbiornika, podobnej instalacji lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, 
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c) upadek statku powietrznego – katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, 
bezsilnikowego lub innego obiektu latającego (załogowego lub bezzałogowego), a także upadek części 
składowych tego pojazdu jak również ładunku, pasażerów lub paliwa na przedmiot ubezpieczenia,  
 

d) silny wiatr  / huragan – wiatr którego prędkość była nie mniejsza niż 13 m/s, co powinno zostać 
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości 
uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania 
lub w sąsiedztwie, świadczący wyraźnie o działaniu silnego wiatru, 
 

e) deszcz nawalny – opad deszczu, którego współczynnik wydajności wynosi co najmniej 3, potwierdzony 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego 
potwierdzenia, Wykonawca może stwierdzić fakt wystąpienia deszczu nawalnego na podstawie stanu 
faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 
 

f) powódź – zalanie terenów wskutek podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub 
stojących, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich (w tym również tzw. cofka), spływu wód 
po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych (w tym również szkody spowodowane 
przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe); 

 
g) lawina/osunięcie się ziemi – gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub 

kamieni z pochyłości terenu oraz ruchy ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością człowieka, 
 

h) śnieg – za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia 
w wyniku: bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia, w tym naporu 
śniegu lub osadów lodu na konstrukcję, zawalenia się lub przewrócenia pod wpływem ciężaru śniegu 
lub lodu  mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. Ryzyko śniegu obejmuje również szkody 
spowodowane zalaniem w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu oraz szkód wynikłych z 
naprzemiennego ich rozmarzania i zamarzania, 

 
i) trzęsienie ziemi – gwałtowne zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą 

wstrząsy i drgania gruntu,  
 

j) zapadanie się ziemi – obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni 
powstałych w sposób naturalny, a nie w wyniku jakiejkolwiek działalności człowieka (np. szkody górnicze 
lub budowlane), 

 
k) uderzenie pojazdu – każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku 

uderzenia pojazdu, także pojazdu będącego w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu własności 
lub innego tytułu prawnego bądź kierowanego przez Zamawiającego lub osobę, za którą ponosi on 
odpowiedzialność, z wyjątkiem szkód w pojazdach,  
 

l) huk ponaddźwiękowy – działanie fali uderzeniowej wytworzonej przez statek powietrzny podczas 
przekraczania bariery dźwięku, lub podczas poruszania się z prędkością większą od prędkości dźwięku, 
 

m) dym i sadza – za dym i sadzę uważa się zawiesinę cząstek w gazie będącą bezpośrednim skutkiem 
spalania lub działania wysokiej temperatury,  
 

n) Zalanie – szkody powstałe w wyniku: 

• wydostania się wody z urządzeń AGD, 

• zalania wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie, w tym podczas akcji gaśniczej, 

• zalania wodą z akwarium, 

• użycia wody lub innych cieczy do mycia, czyszczenia lub innego podobnego działania, 

• topnienia mas śniegu, lodu, gradu lub opadów deszczu, 
samoczynnego rozszczelnienia się zbiorników 
 

o) szkody wodociągowe – szkody powstałe w wyniku działania wody, pary, cieczy lub innych substancji na 
skutek: 
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• awarii przewodów, zbiorników, urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnych, wodociągowych, 
grzewczych, technologicznych, itp. (w tym na skutek ich zamarznięcia bądź rozsadzenia), zarówno 
wewnętrznych jak i zewnętrznych, 

• wydostania się lub cofnięcia wody lub ścieków z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej publicznej 
lub własnej, 

• pozostawienia otwartych kranów lub zaworów, 

• wydostania się środka gaśniczego lub innego z urządzeń lub instalacji tryskaczowych, 
zraszaczowych, gaśniczych itp. (w tym na skutek prób, napraw, przebudowy, modernizacji instalacji 
lub remontu), 
 

uderzenie pioruna – uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek indukcji elektromagnetycznej 
spowodowanej przez wyładowanie atmosferyczne, 
 

Upadek drzew, budynków, budowli – uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się 
rosnących w pobliżu drzew, ich fragmentów lub nie będących we władaniu Zamawiającego budynków, 
budowli, urządzeń technicznych lub ich elementów, 

  
wandalizm/dewastacja – zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia (w tym również przedmiotów 

szklanych oraz znajdujące się z racji swego charakteru na zewnątrz budynku) przez osoby trzecie 
działające z zamiarem jego zniszczenia lub uszkodzenia, w tym również graffiti, a także wandalizm po 
włamaniu, 
 

Franszyza redukcyjna – określa kwotę lub procent, o którą pomniejszane zostaje odszkodowanie w 
odniesieniu do zdarzenia. 
 

 
Zadanie nr 1 – Ubezpieczenia majątkowe 
 
Pakiet nr 1 – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
 

1. Zakres ubezpieczenia:  
Zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z 
uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach dodatkowych i obejmuje szkody polegające na fizycznej 
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będącego bezpośrednim następstwem 
przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, 
nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego i zaistniało w miejscu i w okresie ubezpieczenia. 
 
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone szkody spowodowane przez: 

a) pożar/ogień, w tym również osmalenie, przypalenie, opalenie, wypalenie, żarzenie bez widocznego 
ognia, stopienie, zwęglenie, 

b) działanie dymu i sadzy, 
c) uderzenie pioruna, 
d) wybuch/eksplozja/implozja, 
e) przymusowe lądowanie lub upadek statku powietrznego, jego części, przewożonego nim ładunku lub 

zrzut paliwa, 
f) silny wiatr / huragan, 
g) powódź, zalanie, szkody wodociągowe,  
h) lawina/osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, 
i) deszcz nawalny,  
j) grad,  
k) ciężar zalegającego śniegu i lodu oraz skutki ich osuwania, 
l) huk ponaddźwiękowy,  
m) upadek drzew, budynków, budowli, 
n) trzęsienie ziemi,  
o) uderzenie meteorytu, 
p) kradzież z włamaniem i rabunek, 
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q) skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną 
ubezpieczeniową, 

r) oblodzenie, 
s) mróz, 
t) szadź, 
u) upał, 
v) zasypanie, 
w) guano ptasie, 
x) uderzenie pojazdu, 
y) wandalizm/dewastacja. 

 

2. Przedmiot ubezpieczenia: 
Mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. na podstawie tytułu 
prawnego, zgodnie z którym na Ubezpieczonym ciąży ryzyko lub obowiązek ubezpieczenia, zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 i 10 do części III - Opis przedmiotu zamówienia.  
 
3. Suma ubezpieczenia, podstawa szacowania wartości i limity odpowiedzialności:  

a) Środki trwałe oraz pozostałe mienie – sumy stałe wg wartości księgowych brutto lub 
odtworzeniowych, z zastrzeżeniem poniższych:  

b) Zapasy - na pierwsze ryzyko wg ceny nabycia, limit 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia ( z tego dla paliwa 150.000 zł, oleju opałowego 20.000 zł i pozostałe 30.000 
zł). 

c) Wartości pieniężne – na pierwsze ryzyko wg wartości nominalnej, limit 30.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wspólny dla wartości pieniężnych w transporcie i w lokalu.  

d) Budowle grupa II – na pierwsze ryzyko, limit 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia (Zamawiający informacyjnie podaje, że łączna suma ubezpieczenia wynosi 
120.065.833,71 zł). Wykaz budowli z grupy II stanowi załącznik nr 10 do części III - Opis przedmiotu 
zamówienia.  

e) Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku – na pierwsze ryzyko, limit 50.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

f) Dla ryzyka wandalizmu/dewastacji – na pierwsze ryzyko, limit 20.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

g) Dla szyb od stłuczenia i pęknięcia – na pierwsze ryzyko, w odniesieniu do ubezpieczenia szyb od 
stłuczenia wysokość szkody ustala się na podstawie kosztu zakupu lub naprawy zniszczonego 
przedmiotu ubezpieczenia, tego samego rodzaju, gatunku, materiału i wymiarów, 
udokumentowanego stosownymi rachunkami wg cen obowiązujących w dniu powstania szkody. 
Wysokość wypłaconego odszkodowania odpowiada wysokości szkody w ubezpieczonym mieniu z 
uwzględnieniem kosztów: demontażu i montażu, transportu oraz wykonania znaków reklamowych i 
informacyjnych, z zastrzeżeniem ustalonej sumy ubezpieczenia. Limit 5.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

h) Dla mienia pracowniczego – na pierwsze ryzyko wg. wartości rzeczywistej, limit 500 zł na osobę. 
i) Dla przepięcia i przetężenia – 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
j) Dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji – 20.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. Limit wspólny dla Pakietu 1 i 4. 
k) Dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, gradu, ciężaru śniegu, lawiny, osunięcia się ziemi, zapadania 

się ziemi – 50.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
l) Dla ryzyka sadzy, której przyczyna powstała poza miejscem ubezpieczenia – 1.000.000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
m) Dla ryzyka uderzenia pojazdu – 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

Suma ubezpieczenia netto tj. bez VAT zgodna z Załącznikiem nr 3 do części III Opisu przedmiotu zamówienia. 
Limity odpowiedzialności określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela, mają zastosowanie 
tylko wówczas, kiedy są korzystniejsze dla Ubezpieczonego od limitów przedstawionych powyżej. 
 
4. Miejsce ubezpieczenia – ul. Jabłoniowa 55 Gdańsk, teren Gminy Miasta Gdańsk.  

 
5. Franszyza redukcyjna: 
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a) Pożar, wybuch, sadza, dym, implozja: 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000.000 zł, 
b) Powódź, deszcz nawalny, grad,  ciężar śniegu, lawina, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi: 10% 

odszkodowania, nie mniej niż 50.000 zł, 
c) Uderzenie pojazdu: 10% odszkodowania, nie mniej niż 5.000 zł, 
d) Ryzyka kradzieżowe: 1.000 zł, 
e) Wandalizm: 1.000 zł, 
f) Szyby od stłuczenia: 0 zł, franszyza integralna 150 zł, 
g) Wartości pieniężne: 0 zł, 
h) Mienie pracownicze: 0 zł, 
i) Pozostałe szkody: 15.000 zł. 
Wszystkie szkody spowodowane tą samą przyczyną powstałe w okresie kolejnych 48 godzin są traktowane 
jako jedno zdarzenie. Jednocześnie ustala się, że franszyza pomniejsza odszkodowanie ustalone łącznie dla 
wszystkich ubezpieczonych przedmiotów dotkniętych szkodą powstałą wskutek tego samego zdarzenia. 
 

6. Postanowienia i klauzule wymagane: 
 

6.1 O ile w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego Wykonawcy funkcjonują następujące 
wyłączenia/ograniczenia odpowiedzialności, to w ramach niniejszego Pakietu nie mają one zastosowania: 

a) Ograniczenie w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, o ile został on zgłoszony do 
ubezpieczenia, w ramach zakresu podstawowego lub włączony w dodatkowych 
klauzulach, 

b) Ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych wskutek awarii urządzeń i 
instalacji wodno – kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania , 

c) Ochrona ryzyka powodzi nie może być uzależniona od lokalizacji mienia (obszary 
bezpośrednio zagrożone powodzią), jak również od historycznego występowania 
szkód z tego tytułu (liczba szkód powodziowych na danym terenie), 

d) Wyłączenie dotyczące szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu lądowego w 
ogrodzenia, bramy lub budynki i budowle, 

e) Obowiązek Ubezpieczającego dotyczącego zamykania głównego zaworu  
w budynku lub lokalu, który nie jest użytkowany lub nieczynny dłużej niż  
3 dni, 

f) Wyłączenie dotyczące mienia nieużytkowanego powyżej 30 dni, pod warunkiem 
zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z wymogami przepisów prawa. 

g) Wyłączenie dotyczące szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek 
skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi – ochrona udzielona w 
ramach klauzuli pokrycia kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia – pkt. 
6.12. 

 

6.2 Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin miejsca szkody najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia szkody. 

 

6.3 Klauzula reprezentantów: 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez 
pracowników i współpracowników ubezpieczonego oraz przez inne osoby, za które ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność, chyba że wina umyślna lub rażące niedbalstwo zostanie wykazana i udowodniona zarządowi 
spółki i/lub prokurentom. 

 

6.4 Klauzula automatycznego pokrycia dla nowego mienia: 
Automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia, objęte zostaje następujące mienie:  

a) wszelkie nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia 
wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem 
tych środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na Zamawiającego jest m.in.: protokół 
zdawczo-odbiorczy lub faktura zakupu.  

b) wzrost wartości wcześniej ubezpieczonych środków trwałych na skutek wykonanych inwestycji. 
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Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia do Wykonawcy mienia objętego automatyczną ochroną 
ubezpieczeniową oraz mienia, którego wartość uległa obniżeniu lub zostało zlikwidowane lub zostało 
sprzedane w następujących terminach: 

o w okresie 30 dni po zakończeniu 3 miesiąca okresu ubezpieczenia za okres każdego kwartału 
kalendarzowego w okresie ubezpieczenia. 

o w okresie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia za okres ostatnich 3 miesięcy okresu 
ubezpieczenia.. 

Łączna suma ubezpieczenia, uwzględniająca różnicę pomiędzy wzrostem wartości mienia a mieniem 
zlikwidowanym, nie może przekroczyć 40.000.000zł. Wykaz planowanych inwestycji/zakupów znajduje się w 
załączniku nr 9 do części III - Opis przedmiotu zamówienia. 
Jako podstawę do obliczenia wysokości dodatkowej składki lub zwrotu składki za objęcie pokryciem 
ubezpieczeniowym mienia wymienionego powyżej, uwzględnia się różnicę pomiędzy wzrostem wartości mienia 
a mieniem zlikwidowanym. Składka obliczona będzie w oparciu o stawkę zaproponowaną w ofercie i naliczona 
będzie proporcjonalnie do liczby dni, pozostałych do końca okresu ubezpieczenia.  
 

6.5 Klauzula kalkulacji odszkodowania: 
Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego 
mienia, do wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, stanowiącej wartość 
odtworzeniową lub księgową brutto bez potrącania zużycia technicznego. Zastosowanie mają także limity 
odpowiedzialności określone w pkt 4. Dla mienia nieodtwarzanego, oraz mienia pracowniczego, odszkodowanie 
będzie wypłacone wg wartości rzeczywistej.  
 

6.6 Klauzula Leeway - 120%:  

Uzgadnia się pomiędzy stronami, iż w przypadku szkody, zasada proporcjonalności zastosowana będzie w 

przypadku mienia, którego wartość w momencie szkody przekraczać będzie 120% sumy podanej do 

ubezpieczenia.  
 

6.7 Klauzula zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych: 
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w 
miejscu ubezpieczenia, w którym jest przechowywane mienie należące do ubezpieczonego i uznaje te 
zabezpieczenia za wystarczające.  
 

6.8 Klauzula małych szkód: 
W przypadku szkód o szacunkowej wartości nie przekraczającej 5.000 zł umożliwia się Ubezpieczonemu 
samodzielną likwidację tych szkód natychmiast po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody. 
Ubezpieczony obowiązany jest zachować uszkodzone części oraz sporządzić uprzednio pisemny protokół o 
okolicznościach powstania takiej szkody oraz o jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). Protokół szkodowy 
powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę 
oraz jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy szkody. Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie 
odpowiednie organa Policji w przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.  
 

6.9 Klauzula ubezpieczenia mienia na zewnątrz: 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży oraz wandalizmu/dewastacji mienie, 
które ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz budynków lub budowli lub poza nimi. Mienie to 
powinno być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby jego wymontowanie nie było możliwe bez 
pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.  
Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych: 
Ubezpieczyciel pokryje koszty napełnienia urządzeń i/lub instalacji gaśniczych, w przypadku wydostania się 
mediów gaśniczych na skutek awarii lub błędu w obsłudze.  
Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
Klauzula zniesienia regresu: 
Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do 
pracowników odpowiedzialnych za szkodę. Za pracownika uważa się osobę zatrudnioną przez Zamawiającego na 
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podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę, a także mianowania, powołania lub wyboru, chyba  że 
sprawca wyrządził szkodę umyślnie. Klauzula nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie.  
 

6.10 Klauzula pokrycia kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia: 
Wprowadza się pokrycie dla dodatkowych kosztów związanych z akcją ratowniczą, kosztów akcji gaśniczej, 
kosztów wyburzenia i odgruzowania, kosztów uprzątnięcia i utylizacji (w tym kosztów usunięcia skażenia lub 
zanieczyszczenia) pozostałości po szkodzie, koniecznych i uzasadnionych kosztów rzeczoznawców, jak również 
wynagrodzenia firmy restytucji mienia, poniesionych w związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia. 
Ponadto Wykonawca  zwraca ubezpieczonemu, udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania wszelkich 
dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody objętej zakresem ubezpieczenia, zabezpieczenia 
przedmiotu ubezpieczenia bezpośrednio zagrożonego lub dotkniętego szkodą, jeśli środki te były celowe, 
chociażby okazały się bezskuteczne. 
Limit ponad sumę ubezpieczenia 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

6.11 Klauzula obowiązku monitorowania płatności składki: 
Uzgadnia się, że nieopłacenie składki (lub raty składki) w pierwszym uzgodnionym terminie, nie powoduje 
rozwiązania umowy i/ lub braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin 
płatności składki, nie krótszy niż 14 dni, powiadamiając jednocześnie Ubezpieczającego o tym fakcie.  
 

6.12 Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą: 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów zabezpieczenia przed szkodą, bezpośrednio zagrożonego 
mienia, bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczanym mieniu faktycznie powstała.  
Limit ponad sumę ubezpieczenia 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

6.13 Klauzula cesji: 
Ubezpieczyciel wyraża zgodę, aby wszelkie prawa z niniejszej umowy ubezpieczenia przysługujące 
Ubezpieczającemu mogły zostać przelane na osoby trzecie. Ubezpieczyciel zobowiązuje się potwierdzić 
otrzymanie zawiadomienia o dokonaniu takich przelewów po otrzymaniu stosownego pisma od 
Ubezpieczającego.  

 
Klauzula przewłaszczenia na zabezpieczenie: 

a) Strony, działając na podstawie Kodeksu Cywilnego, uzgodniły, iż przedmiotowa umowa ubezpieczenia, 
w zakresie w jakim dotyczy mienia, nie wygasa w wyniku przejścia własności ubezpieczonego mienia 
wskutek przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności względem Ubezpieczającego.  

Umowa ubezpieczenia nie wygasa również wskutek powrotnego przejścia na Ubezpieczającego własności 
mienia przewłaszczonego. 

b) Umowa ubezpieczenia nie wygasa niezależnie od tego, ile razy dokonywane będą czynności określone 
w pkt 1 i 2. 

 
Klauzula prac budowlano-montażowych: 
Ubezpieczeniem są objęte szkody w ubezpieczonym mieniu, które jest bezpośrednio poddane pracom 
modernizacyjnym lub remontowym, związanych z robotami budowlanymi lub montażowymi,  zarówno tych, na 
które nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jak i tych,  na które wymagane jest pozwolenie na budowę z 
zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu, a 
wartość prowadzonych prac nie przekracza 1.000.000 zł. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane 
w umowie ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności z tytułu niniejszej klauzuli wynosi:  

• 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla mienia bezpośrednio poddanego 
pracom modernizacyjnym lub remontowym, oraz  

• do wysokości sum ubezpieczenia dla pozostałego mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia. 
Prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak spawanie, lutowanie, cięcie szlifierkami, termo-zgrzewanie pokryć 
dachowych), wykonywane na terenie zarządzanym przez Ubezpieczającego, muszą być prowadzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów paragraf 36). 
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Prace pożarowo-niebezpieczne mogą być wykonywane tylko po uzyskaniu pisemnego pozwolenia wydanego 
przez wyznaczoną przez Ubezpieczającego osobę i z uwzględnieniem palnej konstrukcji budynku (jeżeli taka 
występuje). 
Niezwłocznie po zakończeniu prac pożarowo-niebezpiecznych w miejscu ich wykonywania oraz w 
pomieszczeniach sąsiadujących należy przeprowadzić kontrole zagrożenia pożarowego (mające na celu 
sprawdzenie czy np. nie pozostawiono tlących się lub żarzących cząstek w rejonie prowadzenia prac, nie 
występują jakiekolwiek objawy pożaru, sprzęt (np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł 
zasilania i należycie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, zakręcono butle z gazami technicznymi). 
Kontrolę taką należy ponowić np. po upływie 0,5 godz., licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych 
pożarowo. 
Wynik (protokół) kontroli, podobnie jak pozwolenie na te prace, musi być sporządzony w formie pisemnej. 
 
Klauzula rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko aktów terroru: 
Ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w 
ubezpieczonym mieniu jeżeli są one następstwem aktów terroryzmu/sabotażu. Przez akty terroryzmu/sabotażu 
rozumie się działania (a także usiłowanie, przygotowanie, pomocnictwo) lub groźby jakiejkolwiek osoby lub grupy 
osób działających samodzielnie lub w imieniu bądź w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją bądź władzą 
państwową/administracyjną, popełnione dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych, etnicznych, rasowych, 
ideologicznych (niezależnie od faktu, czy zostały one w jakiejkolwiek formie zamanifestowane lub sprecyzowane) 
z zamiarem obalenia władzy państwowej/administracyjnej lub wywarcia na nią wpływu, wprowadzenia chaosu, 
zastraszenia społeczeństwa lub jego części, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów 
produkcyjnych lub usługowych, instytucji, a także wszelkie działania pozostające w jakiejkolwiek relacji do 
wymienionych zdarzeń. Wykonawca ponosi również koszty ewakuacji (z włączeniem alarmów o podłożeniu 
ładunku bombowego), akcji ratowniczej, kontrolnej, zapobiegawczej, zwalczającej skutki, prowadzonej w 
związku z wymienionymi zdarzeniami. Z zakresu odpowiedzialności  wyłączone są szkody powstałe wskutek: 

• skażenia biologicznego lub chemicznego, 

• działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, 
strajków, gróźb i fałszywych alarmów 

Limit 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 5% nie mniej niż 
10.000 zł. Limit wspólny dla Pakietu 1,2 i 4. 
 
Klauzula szkód spowodowanych przez strajki, rozruchy i zamieszki wewnętrzne: 

Ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w 

ubezpieczonym mieniu jeżeli są one następstwem strajków, lokautów, zamieszek i rozruchów oraz działań władz 

zmierzających do ich zapobieżenia, stłumienia lub zminimalizowania ich skutków, a także wszelkich działań 

pozostających w jakiejkolwiek relacji do wymienionych zdarzeń. Wykonawca ponosi również koszty akcji 

ratowniczej, kontrolnej, zapobiegawczej, zwalczającej skutki, prowadzonej w związku z wymienionymi 

zdarzeniami.  

Limit 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 5% nie mniej niż 

10.000 zł. Limit wspólny dla Pakietu 1,2 i 4. 
 

6.14 Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną: 
Ubezpieczyciel pokryje koszty związane z zaistniałą katastrofą budowlaną. Definicję katastrofy budowlanej 
przyjmuje się zgodnie z definicją Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006r. Nr 
156 poz. 1118, z późn. zm.). 
Limit 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit wspólny dla Pakietu 1 i 2. 
 

6.15 Klauzula kradzieży zwykłej: 
Na mocy niniejszej klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży bez śladów włamania, zwanej 
kradzieżą zwykłą. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie protokołu policyjnego lub oświadczenia 
świadków.  
Limit 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit wspólny dla Pakietu 1 i 2.  
 

6.16 Klauzula ubezpieczenia kosztów naprawy zabezpieczeń po dokonaniu lub usiłowaniu kradzieży 
włamaniem i/lub rabunku: 
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Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody polegające na zniszczeniu elementów zabezpieczeń mienia objętego 
ochroną ubezpieczeniową (w tym ogrodzenia w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się ubezpieczone 
mienie, a także uszkodzenia urządzeń zabezpieczających oraz elementów zabezpieczających, w tym m.in.: ścian, 
stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, framug, futryn oraz systemy alarmu i monitoringu, jeżeli powstały w 
związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia). Ubezpieczyciel pokrywa koszty wymiany zamków i 
czytników oraz kluczy i kart magnetycznych na skutek utraty w wyniku włamania lub rabunku.  
Limit 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

6.17 Klauzula likwidacyjna: 
W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przekazania wykazu dokumentów 
niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności szkody i wyliczenia wysokości należnego odszkodowania. Żądanie 
dodatkowych dokumentów nieujętych w w/w wykazie, a niezbędnych, zdaniem Ubezpieczyciela do uznania 
roszczenia będzie przekazywana pisemnie bez zbędnej zwłoki klientowi, za pośrednictwem brokera. 
 

6.18 Klauzula zwiększonych kosztów działalności po szkodzie: 
Ubezpieczyciel zwraca dodatkowe koszty działalności poniesione przez Ubezpieczającego lub podmioty 
działające na jego zlecenie w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej, do której doszło na 
skutek szkody, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność. Zakresem niniejszej klauzuli objęte są tylko te 
koszty, których ponoszenie jest niezbędne i ekonomicznie uzasadnione w okresie od powstania szkody do czasu 
odzyskania technicznych możliwości prowadzenia działalności w miejscu i zakresie jak przed powstaniem szkody. 
Ubezpieczonymi w ramach niniejszej klauzuli kosztami są w szczególności: 
 

a) koszty wynajmu, dzierżawy, użytkowania lub leasingu ruchomości (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia 

lub sprzętu elektronicznego itp.) oraz koszty korzystania z zewnętrznego centrum przetwarzania danych, 

b) koszty wynajęcia i pracy sprzętu załadunkowego, przeładunkowego, doładunkowego i rozładunkowego, 

przeniesienia, przetransportowania, składowania ruchomości (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia, 

sprzętu elektronicznego, surowców, towarów itp.) nieobjętych szkodą do/z zastępczych pomieszczeń 

lub lokalizacji. Ochrona obejmuje także szkody w mieniu, do których doszło podczas przenoszenia lub 

transportu, 

c) koszty wynajmu, dzierżawy lub adaptacji zastępczych pomieszczeń lub lokalizacji, 

d) dodatkowe koszty pracy (np.: praca w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy), 

e) koszty zatrudnienia dodatkowego personelu, 

f) koszty korzystania z usług osób trzecich, 

g) koszty wynajmu pojazdów, 

h) koszty montażu i demontażu ruchomości zastępczych (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu 

elektronicznego itp.), 

i) koszty poinformowania klientów i kooperantów o zmianach dotyczących prowadzonej działalności, 

j) koszty nadzwyczajne, standardowo nie występujące w toku normalnej działalności, 

k) inne, niż wymienione powyżej dodatkowe koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne. 

Okres odszkodowawczy 6 miesięcy. Franszyza redukcyjna 3 dni. Limit 2.000.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit wspólny dla Pakietu 1, 2, 3 i 4. 
 
6.25  Klauzula przepięć – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku zmiany 
napięcia lub natężenia prądu w sieci elektrycznej lub elektronicznej, m.in.: na skutek zwarcia, indukcji, 
niewłaściwych parametrów prądu, wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach 
elektrycznych. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w wyniku przepięcia w ubezpieczonym 
przedmiocie, jeśli przyczyną przepięcia była awaria tego przedmiotu lub inna wewnętrzna przyczyna związana z 
jego pracą, eksploatacją, obsługą bądź konserwacją. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są także szkody 
powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Warunkiem ochrony 
ubezpieczeniowej jest odpowiednie do zagrożenia zabezpieczenie mienia poprzez zainstalowanie ograniczników 
przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Limit odpowiedzialności 2.000.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 
 
 
Pakiet nr 2 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
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1. Zakres ubezpieczenia  

Ubezpieczeniem objęte będą wszelkie nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane szkody materialne w sprzęcie 
elektronicznym (wszystkie ryzyka), niezależne od woli Ubezpieczającego powodujące zniszczenie, uszkodzenie 
lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną ubezpieczeniową, które nie zostały wyraźnie wyłączone 
z zakresu ochrony ubezpieczeniowej, a w szczególności szkody powstałe wskutek: 
• przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, 

• błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania i braku kwalifikacji, 

• błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji, montażu a także wskutek wad materiałowych, które 
ujawniły się po okresie gwarancji, 

• działania wody i wilgoci, 
wandalizmu,  

• wybuchu, 

• pożaru, 

• kradzieży z włamaniem 

• rabunku. 
W odniesieniu do sprzętu przenośnego dodatkowo zakres zostaje rozszerzony o: 

• szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym przez Ubezpieczonego poza miejscem 
ubezpieczenia, w tym szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu pod warunkiem, że pojazd 
ma twardy dach, w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz, a dodatkowe zabezpieczenia, w które 
wyposażony został pojazd były sprawne, sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub 
schowany, tak by nie był widoczny z zewnątrz, sprzęt został skradziony w godzinach 6:00-22:00, przy czym 
nie dotyczy to przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowano na parkingu strzeżonym albo, gdy znajdował 
się w zamkniętym garażu, lub gdy zdarzenie miało miejsce w trakcie podróży służbowej. 

• szkody powstałe wskutek upadku/upuszczenia ubezpieczonego sprzętu przenośnego także poza miejscem 
ubezpieczenia.  
 
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną również szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w 
związku ze zdarzeniami określonymi powyżej. 

 
2. Przedmiot ubezpieczenia:  
Mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. na podstawie tytułu 
prawnego, zgodnie z którym na Ubezpieczonym ciąży ryzyko lub obowiązek ubezpieczenia, zgodnie z 
Załącznikiem nr 4 do części III - Opis przedmiotu zamówienia: 

a) sprzęt elektroniczny stacjonarny,  
b) sprzęt elektroniczny przenośny, 
c) koszty odtworzenia danych i oprogramowania. 

3. Sumy ubezpieczenia: 

Suma ubezpieczenia netto tj. bez VAT zgodna z Załącznikiem nr 4 do części III - Opis przedmiotu zamówienia. 
Sumy stałe określone w wartościach księgowych brutto. Limit dla kosztów odtworzenia danych – 300.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Franszyza redukcyjna: 

a) Sprzęt elektroniczny stacjonarny:  500 zł, 
b) Sprzęt elektroniczny przenośny:  500 zł, dla ryzyka kradzieży poza miejscem ubezpieczenia, upadku 

lub upuszczenia: 15 % odszkodowania, minimum 500 zł, 
c) Koszty odtworzenia danych i oprogramowania: 5% odszkodowania minimum 500 zł, 
Ustala się, że franszyza pomniejsza odszkodowanie ustalone łącznie dla wszystkich ubezpieczonych 
przedmiotów dotkniętych szkodą powstałą wskutek tego samego zdarzenia.  

 
Miejsce ubezpieczenia: (zakres terytorialny) 

a) Sprzęt elektroniczny stacjonarny - ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk 
b) Sprzęt elektroniczny przenośny  - teren Europa 

 
6. Postanowienia dodatkowe: 
 



 Sygnatura   15/PN/2019 

str. 58 

 

6.1 W odniesieniu do szkód spowodowanych brakiem dostaw lub przerw w dostawie mediów ustala się limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł. 

 
6.2 Dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu dotyczącego 

obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu elektronicznego. Jednocześnie uzgadnia się, iż 
Ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własnych pracowników albo przez 
firmy zewnętrzne. 
 

6.3 Klauzula reprezentantów: 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez 
pracowników i współpracowników ubezpieczonego oraz przez inne osoby, za które ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność, chyba że wina umyślna lub rażące niedbalstwo zostanie wykazana i udowodniona zarządowi 
spółki i/lub prokurentom.  
 
6.4 Klauzula automatycznego pokrycia dla nowego mienia: 
Automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia, objęte zostaje następujące mienie:  

wszelkie nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia 
wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z 
posiadaniem tych środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na Zamawiającego jest 
m.in.: protokół zdawczo-odbiorczy lub faktura zakupu.  

a) wzrost wartości wcześniej ubezpieczonych środków trwałych na skutek wykonanych inwestycji. 
Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia do Wykonawcy mienia objętego automatyczną ochroną 
ubezpieczeniową oraz mienia, którego wartość uległa obniżeniu lub zostało zlikwidowane lub zostało 
sprzedane w następujących terminach: 

o w okresie 30 dni po zakończeniu 3 miesiąca okresu ubezpieczenia za okres każdego kwartału 
kalendarzowego w okresie ubezpieczenia. 

o w okresie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia za okres ostatnich 3 miesięcy okresu 
ubezpieczenia.. 

Łączna suma ubezpieczenia, uwzględniająca różnicę pomiędzy wzrostem wartości mienia a mieniem 
zlikwidowanym, nie może przekroczyć 500.000zł. Wykaz planowanych inwestycji/zakupów znajduje się w 
załączniku nr 9 do części III - Opis przedmiotu zamówienia. 
Jako podstawę do obliczenia wysokości dodatkowej składki lub zwrotu składki za objęcie pokryciem 
ubezpieczeniowym mienia wymienionego powyżej, uwzględnia się różnicę pomiędzy wzrostem wartości mienia 
a mieniem zlikwidowanym. Składka obliczona będzie w oparciu o stawkę zaproponowaną w ofercie i naliczona 
będzie proporcjonalnie do liczby dni, pozostałych do końca okresu ubezpieczenia.  
 
6.5 Klauzula kalkulacji odszkodowania: 
Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego 
mienia, do wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, stanowiącej wartość 
odtworzeniową lub księgową brutto bez potrącania zużycia technicznego. Zastosowanie mają także limity 
odpowiedzialności określone w pkt 3. Dla mienia nieodtwarzanego, oraz mienia pracowniczego, odszkodowanie 
będzie wypłacone wg wartości rzeczywistej. 
  
6.6 Klauzula małych szkód: 
W przypadku szkód o szacunkowej wartości nie przekraczającej 5.000 zł umożliwia się Ubezpieczonemu 
samodzielną likwidację tych szkód natychmiast po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody. 
Ubezpieczony obowiązany jest zachować uszkodzone części oraz sporządzić uprzednio pisemny protokół o 
okolicznościach powstania takiej szkody oraz o jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). Protokół szkodowy 
powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę 
oraz jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy szkody. Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie 
odpowiednie organa Policji w przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa. 
 
6.7 Klauzula zniesienia regresu: 
Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do 
pracowników odpowiedzialnych za szkodę. Za pracownika uważa się osobę zatrudnioną przez 
Zamawiającego na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę, a także mianowania, powołania lub 
wyboru. Klauzula nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie.  
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6.8 Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli w treści Wykonawcy.   
Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
6.9 Klauzula pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty 

włączenia do planowanej eksploatacji: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli w treści Wykonawcy.   
Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
6.10 Klauzula IT: 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli w treści Wykonawcy. 

 
6.11 Klauzula zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych: 
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w 
miejscu ubezpieczenia, w którym jest przechowywane mienie należące do ubezpieczonego i uznaje te 
zabezpieczenia za wystarczające. 
 
6.12 Klauzula obowiązku monitorowania płatności składki: 
Uzgadnia się, że nieopłacenie składki (lub raty składki) w pierwszym uzgodnionym terminie nie powoduje 
rozwiązania umowy i/ lub braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin 
płatności składki, nie krótszy niż 14 dni, powiadamiając jednocześnie Ubezpieczającego o tym fakcie. 
 
6.13 Klauzula cesji: 
Ubezpieczyciel wyraża zgodę, aby wszelkie prawa z niniejszej umowy ubezpieczenia przysługujące 
Ubezpieczającemu, mogły zostać przelane na osoby trzecie. Ubezpieczyciel zobowiązuje się potwierdzić 
otrzymanie zawiadomienia o dokonaniu takich przelewów po otrzymaniu stosownego pisma od 
Ubezpieczającego. 
 
6.14 Klauzula rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko aktów terroru : 
Ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w 
ubezpieczonym mieniu jeżeli są one następstwem aktów terroryzmu/sabotażu. Przez akty terroryzmu/sabotażu 
rozumie się działania (a także usiłowanie, przygotowanie, pomocnictwo) lub groźby jakiejkolwiek osoby lub grupy 
osób działających samodzielnie lub w imieniu bądź w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją bądź władzą 
państwową/administracyjną, popełnione dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych, etnicznych, rasowych, 
ideologicznych (niezależnie od faktu, czy zostały one w jakiejkolwiek formie zamanifestowane lub sprecyzowane) 
z zamiarem obalenia władzy państwowej/administracyjnej lub wywarcia na nią wpływu, wprowadzenia chaosu, 
zastraszenia społeczeństwa lub jego części, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów 
produkcyjnych lub usługowych, instytucji, a także wszelkie działania pozostające w jakiejkolwiek relacji do 
wymienionych zdarzeń. Wykonawca ponosi również koszty ewakuacji (z włączeniem alarmów o podłożeniu 
ładunku bombowego), akcji ratowniczej, kontrolnej, zapobiegawczej, zwalczającej skutki, prowadzonej w 
związku z wymienionymi zdarzeniami. Z zakresu odpowiedzialności  wyłączone są szkody powstałe wskutek: 

• skażenia biologicznego lub chemicznego, 

• działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, 
strajków, gróźb i fałszywych alarmów 

Limit 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 5% nie mniej niż 
10.000 zł. Limit wspólny dla Pakietu 1,2 i 4.  
 
6.15 Klauzula szkód spowodowanych przez strajki, rozruchy i zamieszki wewnętrzne: 

Ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w 

ubezpieczonym mieniu jeżeli są one następstwem strajków, lokautów, zamieszek i rozruchów oraz działań władz 

zmierzających do ich zapobieżenia, stłumienia lub zminimalizowania ich skutków, a także wszelkich działań 

pozostających w jakiejkolwiek relacji do wymienionych zdarzeń. Wykonawca ponosi również koszty akcji 

ratowniczej, kontrolnej, zapobiegawczej, zwalczającej skutki, prowadzonej w związku z wymienionymi 

zdarzeniami.  
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Limit 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 5% nie mniej 
niż 10.000 zł. Limit wspólny dla Pakietu 1,2 i 4. 
 
6.16 Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną: 
Ubezpieczyciel pokryje koszty związane z zaistniałą katastrofą budowlaną. Definicję katastrofy budowlanej 
przyjmuje się zgodnie z definicją Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006r. Nr 
156 poz. 1118, z późn. zm.). 
Limit: 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit wspólny dla Pakietu 1 i 2. 
 
6.17 Klauzula kradzieży zwykłej: 
Na mocy niniejszej klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży bez śladów włamania, zwanej 
kradzieżą zwykłą. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie protokołu policyjnego lub oświadczenia 
świadków.  
Limit: 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit wspólny dla Pakietu 1 i 2.  
 
6.18 Klauzula likwidacyjna: 
W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przekazania wykazu dokumentów 
niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności szkody i wyliczenia wysokości należnego odszkodowania. Żądanie 
dodatkowych dokumentów nieujętych w w/w wykazie, a niezbędnych, zdaniem Ubezpieczyciela do uznania 
roszczenia będzie przekazywana pisemnie bez zbędnej zwłoki klientowi, za pośrednictwem brokera. 

 
Klauzula zwiększonych kosztów działalności po szkodzie: 
Ubezpieczyciel zwraca dodatkowe koszty działalności poniesione przez Ubezpieczającego lub podmioty 
działające na jego zlecenie w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej, do której doszło na 
skutek szkody, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność. Zakresem niniejszej klauzuli objęte są tylko te 
koszty, których ponoszenie jest niezbędne i ekonomicznie uzasadnione w okresie od powstania szkody do czasu 
odzyskania technicznych możliwości prowadzenia działalności w miejscu i zakresie jak przed powstaniem szkody. 
Ubezpieczonymi w ramach niniejszej klauzuli kosztami są w szczególności: 
 

a) koszty wynajmu, dzierżawy, użytkowania lub leasingu ruchomości (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia 

lub sprzętu elektronicznego itp.) oraz koszty korzystania z zewnętrznego centrum przetwarzania danych, 

b) koszty wynajęcia i pracy sprzętu załadunkowego, przeładunkowego, doładunkowego i rozładunkowego, 

przeniesienia, przetransportowania, składowania ruchomości (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia, 

sprzętu elektronicznego, surowców, towarów itp.) nieobjętych szkodą do/z zastępczych pomieszczeń 

lub lokalizacji. Ochrona obejmuje także szkody w mieniu, do których doszło podczas przenoszenia lub 

transportu, 

c) koszty wynajmu, dzierżawy lub adaptacji zastępczych pomieszczeń lub lokalizacji, 

d) dodatkowe koszty pracy (np.: praca w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy), 

e) koszty zatrudnienia dodatkowego personelu, 

f) koszty korzystania z usług osób trzecich, 

g) koszty wynajmu pojazdów, 

h) koszty montażu i demontażu ruchomości zastępczych (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu 

elektronicznego itp.), 

i) koszty poinformowania klientów i kooperantów o zmianach dotyczących prowadzonej działalności, 

j) koszty nadzwyczajne, standardowo nie występujące w toku normalnej działalności, 

k) inne, niż wymienione powyżej dodatkowe koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne. 

Okres odszkodowawczy 6 miesięcy. Franszyza redukcyjna 3 dni. Limit 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia. Limit wspólny dla Pakietu 1, 2, 3 i 4. 
 
 
Pakiet nr 3 – Ubezpieczenie awarii maszyn 
 
1. Zakres ubezpieczenia: 
Ubezpieczeniem objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu, jeżeli ich bezpośrednią przyczyną są jakiekolwiek 
przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenia, które nie zostały wyraźnie wyłączone z zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej, a w szczególności szkody powstałe wskutek: 
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• błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta, wadliwy materiał, 
z którego wykonana jest maszyna i/lub urządzenie, 

• błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny, 

• błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób obsługujących 
maszyny, niedbalstwo, 

działanie sił odśrodkowych, 

• niedobór wody w kotłach, 

• nadmierne ciśnienie lub temperatura wewnątrz maszyny, 

• dostanie się ciała obcego, 

• niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno-
pomiarowych, 

• zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji, 

• wzrost lub spadek napięcia bądź prądu, zanik jednej lub kilku faz. 
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód za które odpowiedzialność ponosi dostawca. 
 
2. Przedmiot ubezpieczenia: 
Maszyny, urządzenia stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., na 
podstawie tytułu prawnego, zgodnie z którym na Ubezpieczonym ciąży ryzyko lub obowiązek ubezpieczenia, 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do części III - Opis przedmiotu zamówienia.  
 
3. Sumy ubezpieczenia: 
Suma ubezpieczenia netto tj. bez VAT zgodna z Załącznikiem nr 5 do części III - Opis przedmiotu zamówienia. 
Sumy stałe określone w wartościach księgowych brutto.  
 
4. Franszyza redukcyjna: 
10 % odszkodowania nie mniej niż 10.000 zł.  
Ustala się, że franszyza pomniejsza odszkodowanie ustalone łącznie dla wszystkich ubezpieczonych przedmiotów 
dotkniętych szkodą powstałą w skutek tego samego zdarzenia. 
 
5. Miejsce ubezpieczenia: ul. Jabłoniowa 55 Gdańsk  
 
6. Postanowienia dodatkowe: 

 
6.1 Klauzula reprezentantów: 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez 
pracowników i współpracowników ubezpieczonego oraz przez inne osoby, za które ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność, chyba że wina umyślna lub rażące niedbalstwo zostanie wykazana i udowodniona zarządowi 
spółki i/lub prokurentom.  
 
6.2 Klauzula automatycznego pokrycia dla nowego mienia: 
Automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia, objęte zostaje następujące mienie:  

a) wszelkie nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia 
wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem 
tych środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na Zamawiającego jest m.in.: protokół 
zdawczo-odbiorczy lub faktura zakupu.  

b) wzrost wartości wcześniej ubezpieczonych środków trwałych na skutek wykonanych inwestycji. 
Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia do Wykonawcy mienia objętego automatyczną ochroną 
ubezpieczeniową oraz mienia, którego wartość uległa obniżeniu lub zostało zlikwidowane lub zostało 
sprzedane w następujących terminach: 

o w okresie 30 dni po zakończeniu 3 miesiąca okresu ubezpieczenia za okres każdego kwartału 
kalendarzowego w okresie ubezpieczenia . 

o w okresie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia za okres ostatnich 3 miesięcy okresu 
ubezpieczenia.. 

Łączna suma ubezpieczenia, uwzględniająca różnicę pomiędzy wzrostem wartości mienia a mieniem 
zlikwidowanym, nie może przekroczyć 3.000.000zł. Wykaz planowanych inwestycji/zakupów znajduje się w 
załączniku nr 9 do części III - Opis przedmiotu zamówienia. 
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Jako podstawę do obliczenia wysokości dodatkowej składki lub zwrotu składki za objęcie pokryciem 
ubezpieczeniowym mienia wymienionego powyżej, uwzględnia się różnicę pomiędzy wzrostem wartości mienia 
a mieniem zlikwidowanym. Składka obliczona będzie w oparciu o stawkę zaproponowaną w ofercie i naliczona 
będzie proporcjonalnie do liczby dni, pozostałych do końca okresu ubezpieczenia.  
 
6.3 Klauzula kalkulacji odszkodowania: 
Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego 
mienia, do wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, stanowiącej wartość 
odtworzeniową lub księgową brutto bez potrącania zużycia technicznego. Dla mienia nieodtwarzanego, oraz 
mienia pracowniczego, odszkodowanie będzie wypłacone wg wartości rzeczywistej. 

 
6.4 Klauzula zniesienia regresu: 
Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do 
pracowników odpowiedzialnych za szkodę. Za pracownika uważa się osobę zatrudnioną przez Zamawiającego na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę, a także mianowania, powołania lub wyboru. Klauzula nie ma 
zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie. 
 
6.5 Klauzula obowiązku monitorowania płatności składki: 
Uzgadnia się, że nieopłacenie składki (lub jej raty) w pierwszym uzgodnionym terminie nie powoduje rozwiązania 
umowy i/ lub braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin płatności 
składki, nie krótszy niż 14 dni, powiadamiając jednocześnie Ubezpieczającego tym fakcie. 
 
Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin: 
Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione przez Ubezpieczającego z tytułu pracy  
w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego, 
pod warunkiem, że koszty zostaną poniesione w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową wynikającą 
z niniejszej umowy. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  
 
Klauzula małych szkód: 
W przypadku szkód o szacunkowej wartości nie przekraczającej 5.000 zł umożliwia się Ubezpieczonemu 
samodzielną likwidację tych szkód natychmiast po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody. 
Ubezpieczony obowiązany jest zachować uszkodzone części oraz sporządzić uprzednio pisemny protokół o 
okolicznościach powstania takiej szkody oraz o jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). Protokół szkodowy 
powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę 
oraz jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy szkody. Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie 
odpowiednie organa Policji w przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa. 
 

6.6 Zamawiający dopuszcza zastosowanie następujących klauzul Wykonawcy: 

• Klauzula ubezpieczenia pomp zanurzeniowych i głębinowych 

• Klauzula  - Określenie zużycia  w  przypadku   przezwajania   maszyn   elektrycznych (np. silników, 
generatorów, transformatorów) 

• Klauzula - Przeglądy i inspekcje kotłów 

• Klauzula - Przeglądy silników elektrycznych dwubiegunowych o mocy powyżej 750 KW i cztero - lub 
więcej biegunowych o mocy powyżej 1 000 KW. 

 
6.7 Klauzula likwidacyjna: 
W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przekazania wykazu dokumentów 
niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności szkody i wyliczenia wysokości należnego odszkodowania. Żądanie 
dodatkowych dokumentów nieujętych w w/w wykazie, a niezbędnych, zdaniem Ubezpieczyciela do uznania 
roszczenia będzie przekazywana pisemnie bez zbędnej zwłoki klientowi, za pośrednictwem brokera. 
 
Klauzula zwiększonych kosztów działalności po szkodzie: 
Ubezpieczyciel zwraca dodatkowe koszty działalności poniesione przez Ubezpieczającego lub podmioty 
działające na jego zlecenie w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej, do której doszło na 
skutek szkody, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność. Zakresem niniejszej klauzuli objęte są tylko te 
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koszty, których ponoszenie jest niezbędne i ekonomicznie uzasadnione w okresie od powstania szkody do czasu 
odzyskania technicznych możliwości prowadzenia działalności w miejscu i zakresie jak przed powstaniem szkody. 
Ubezpieczonymi w ramach niniejszej klauzuli kosztami są w szczególności: 
 

a) koszty wynajmu, dzierżawy, użytkowania lub leasingu ruchomości (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia 

lub sprzętu elektronicznego itp.) oraz koszty korzystania z zewnętrznego centrum przetwarzania danych, 

b) koszty wynajęcia i pracy sprzętu załadunkowego, przeładunkowego, doładunkowego i rozładunkowego, 

przeniesienia, przetransportowania, składowania ruchomości (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia, 

sprzętu elektronicznego, surowców, towarów itp.) nieobjętych szkodą do/z zastępczych pomieszczeń 

lub lokalizacji. Ochrona obejmuje także szkody w mieniu, do których doszło podczas przenoszenia lub 

transportu, 

c) koszty wynajmu, dzierżawy lub adaptacji zastępczych pomieszczeń lub lokalizacji, 

d) dodatkowe koszty pracy (np.: praca w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy), 

e) koszty zatrudnienia dodatkowego personelu, 

f) koszty korzystania z usług osób trzecich, 

g) koszty wynajmu pojazdów, 

h) koszty montażu i demontażu ruchomości zastępczych (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu 

elektronicznego itp.), 

i) koszty poinformowania klientów i kooperantów o zmianach dotyczących prowadzonej działalności, 

j) koszty nadzwyczajne, standardowo nie występujące w toku normalnej działalności, 

k) inne, niż wymienione powyżej dodatkowe koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne. 

Okres odszkodowawczy 6 miesięcy. Franszyza redukcyjna 3 dni. Limit 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia. Limit wspólny dla Pakietu 1, 2, 3 i 4. 

 

Pakiet nr 4 – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń 
 
Zakres ubezpieczenia: 
Maszyny, urządzenia budowlane, oraz sprzęt budowlany objęte są ochroną ubezpieczeniową od utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń o charakterze nagłym i niespodziewanym, które nie zostały 
wyraźnie wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Maszyny, urządzenia budowlane oraz sprzęt 
budowlany są ubezpieczone w miejscu ubezpieczenia niezależnie od tego, czy są w ruchu, stanie spoczynku lub 
zostały zdemontowane w celu dokonania konserwacji.  
 
Przedmiot ubezpieczenia: 
Przedmiotem ubezpieczenia będą maszyny, urządzenia oraz sprzęt budowlany stanowiące własność lub będące 
w posiadaniu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., na podstawie tytułu prawnego, zgodnie z którym na 
Ubezpieczonym ciąży ryzyko lub obowiązek ubezpieczenia, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do części III - Opis 
przedmiotu zamówienia. 
 
Suma ubezpieczenia: 
Suma ubezpieczenia netto tj. bez VAT zgodna z Załącznikiem nr 6 do części III - Opis przedmiotu zamówienia. 
Sumy stałe określone w wartościach księgowych brutto. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia: 

dla szkód w pojazdach, które w rozumieniu prawa o ruchu drogowym podlegają obowiązkowi rejestracji 
wynosi 100.000 zł, 

a) dla szkód polegających na stłuczeniu lub pęknięciu szyb wynosi 10.000 zł. 
 
1. Miejsce ubezpieczenia: 
Ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk oraz w promieniu 2 kilometrów od granic miejsca ubezpieczenia  (ubezpieczyciel 
akceptuje, iż miejscem użytkowania ubezpieczonego sprzętu budowlanego jest  zakład unieszkodliwiania 
odpadów prowadzony przez Zamawiającego). 
 
Franszyza redukcyjna:  
 
10 % odszkodowania, nie mniej niż 10.000 zł.  
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Ustala się, że franszyza pomniejsza odszkodowanie ustalone łącznie dla wszystkich ubezpieczonych przedmiotów 
dotkniętych szkodą powstałą w skutek tego samego zdarzenia. 
 
2. Postanowienia dodatkowe: 

 
6.1 O ile w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego Wykonawcy funkcjonują następujące wyłączenia 

odpowiedzialności, to w ramach niniejszego Pakietu nie mają one zastosowania: 
 
a) Wyłączenie dotyczące szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wskutek skażenia lub 

zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi – ochrona udzielona w ramach klauzuli pokrycia 
kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia – pkt. 6.12, 

b) Wyłączenie dotyczące szkód powstałych wskutek aktów wandalizmu (celowego uszkodzenia, 
zniszczenia ubezpieczonego mienia), 

c) Wyłączenie dotyczące pojazdów w rozumieniu prawa o ruchu drogowym podlegające 
obowiązkowi rejestracji, 

d) Wyłączenie szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi, 
e) Wyłączenie szkód polegających na lub powstałych w wyniku stłuczenia lub pęknięcia szyb, 
f) Wyłączenie szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio uderzeniem pojazdu lądowego, w 

tym uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowanego przez Ubezpieczonego, 
g) Wyłączenie szkód spowodowanych kradzieżą ubezpieczonego mienia znajdującego się poza 

budynkiem, na terenie ogrodzonym, oświetlonym oraz dozorowanym. 
 
6.2 Klauzula reprezentantów: 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez 
pracowników i współpracowników ubezpieczonego oraz przez inne osoby, za które ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność, chyba że wina umyślna lub rażące niedbalstwo zostanie wykazana i udowodniona zarządowi 
spółki i/lub prokurentom.  
 
6.3 Klauzula automatycznego pokrycia dla nowego mienia: 

 
Automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia, objęte zostaje następujące mienie:  

a) wszelkie nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie 
ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego 
z posiadaniem tych środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na Zamawiającego jest 
m.in.: protokół zdawczo-odbiorczy lub faktura zakupu.  

b) wzrost wartości wcześniej ubezpieczonych środków trwałych na skutek wykonanych inwestycji. 
Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia do Wykonawcy mienia objętego automatyczną ochroną 
ubezpieczeniową oraz mienia, którego wartość uległa obniżeniu lub zostało zlikwidowane lub zostało 
sprzedane w następujących terminach: 

o w okresie 30 dni po zakończeniu 3 miesiąca okresu ubezpieczenia za okres każdego kwartału 
kalendarzowego w okresie ubezpieczenia . 

o w okresie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia za okres ostatnich 3 miesięcy okresu 
ubezpieczenia.. 

Łączna suma ubezpieczenia, uwzględniająca różnicę pomiędzy wzrostem wartości mienia a mieniem 
zlikwidowanym, nie może przekroczyć 1.500.000zł. Wykaz planowanych inwestycji/zakupów znajduje się w 
załączniku nr 9 do części III - Opis przedmiotu zamówienia. 
Jako podstawę do obliczenia wysokości dodatkowej składki lub zwrotu składki za objęcie pokryciem 
ubezpieczeniowym mienia wymienionego powyżej, uwzględnia się różnicę pomiędzy wzrostem wartości mienia 
a mieniem zlikwidowanym. Składka obliczona będzie w oparciu o stawkę zaproponowaną w ofercie i naliczona 
będzie proporcjonalnie do liczby dni, pozostałych do końca okresu ubezpieczenia.  
 
6.4 Klauzula kalkulacji odszkodowania: 
Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego 
mienia, do wysokości sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, stanowiącej wartość 
odtworzeniową lub księgową brutto bez potrącania zużycia technicznego. Zastosowanie mają także limity 
odpowiedzialności określone w pkt 3. Dla mienia nieodtwarzanego, oraz mienia pracowniczego, odszkodowanie 
będzie wypłacone wg wartości rzeczywistej. 
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6.5 Klauzula zniesienia regresu: 
Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do 
pracowników odpowiedzialnych za szkodę. Za pracownika uważa się osobę zatrudnioną przez Zamawiającego na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę, a także mianowania, powołania lub wyboru. Klauzula nie ma 
zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie. 
 
6.6 Klauzula obowiązku monitorowania płatności składki: 
Uzgadnia się, że nieopłacenie składki (lub jej raty) w pierwszym uzgodnionym terminie nie powoduje rozwiązania 
umowy i/ lub braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin płatności 
składki, nie krótszy niż 14 dni, powiadamiając jednocześnie Ubezpieczającego tym fakcie. 

6.7 Klauzula małych szkód: 
W przypadku szkód o szacunkowej wartości nie przekraczającej 5.000 zł umożliwia się Ubezpieczonemu 
samodzielną likwidację tych szkód natychmiast po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody. 
Ubezpieczony obowiązany jest zachować uszkodzone części oraz sporządzić uprzednio pisemny protokół o 
okolicznościach powstania takiej szkody oraz o jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). Protokół szkodowy 
powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę 
oraz jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy szkody. Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie 
odpowiednie organa Policji w przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa. 
 
6.8 Klauzula rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko aktów terroru : 
Ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w 
ubezpieczonym mieniu jeżeli są one następstwem aktów terroryzmu/sabotażu. Przez akty terroryzmu/sabotażu 
rozumie się działania (a także usiłowanie, przygotowanie, pomocnictwo) lub groźby jakiejkolwiek osoby lub grupy 
osób działających samodzielnie lub w imieniu bądź w powiązaniu z jakąkolwiek organizacją bądź władzą 
państwową/administracyjną, popełnione dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych, etnicznych, rasowych, 
ideologicznych (niezależnie od faktu, czy zostały one w jakiejkolwiek formie zamanifestowane lub sprecyzowane) 
z zamiarem obalenia władzy państwowej/administracyjnej lub wywarcia na nią wpływu, wprowadzenia chaosu, 
zastraszenia społeczeństwa lub jego części, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów 
produkcyjnych lub usługowych, instytucji, a także wszelkie działania pozostające w jakiejkolwiek relacji do 
wymienionych zdarzeń. Wykonawca ponosi również koszty ewakuacji (z włączeniem alarmów o podłożeniu 
ładunku bombowego), akcji ratowniczej, kontrolnej, zapobiegawczej, zwalczającej skutki, prowadzonej w 
związku z wymienionymi zdarzeniami. Z zakresu odpowiedzialności  wyłączone są szkody powstałe wskutek: 

• skażenia biologicznego lub chemicznego, 

• działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, 
strajków, gróźb i fałszywych alarmów 

Limit: 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 5% nie mniej 
niż 10.000 zł. Limit wspólny dla Pakietu 1,2 i 4. 
 
6.9 Klauzula szkód spowodowanych przez strajki, rozruchy i zamieszki wewnętrzne: 

Ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w 

ubezpieczonym mieniu jeżeli są one następstwem strajków, lokautów, zamieszek i rozruchów oraz działań władz 

zmierzających do ich zapobieżenia, stłumienia lub zminimalizowania ich skutków, a także wszelkich działań 

pozostających w jakiejkolwiek relacji do wymienionych zdarzeń. Wykonawca ponosi również koszty akcji 

ratowniczej, kontrolnej, zapobiegawczej, zwalczającej skutki, prowadzonej w związku z wymienionymi 

zdarzeniami.  

Limit: 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 5% nie mniej 

niż 10.000 zł. Limit wspólny dla Pakietu 1,2 i 4. 
 
Klauzula 402: 
Ubezpieczenie ryzyk Casco w trakcie samoczynnego przemieszczania maszyn budowlanych w miejscu 
ubezpieczenia, jak i poza miejscem ubezpieczenia.  Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli w treści 
Wykonawcy. 
 
Klauzula likwidacyjna: 
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W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przekazania wykazu dokumentów 
niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności szkody i wyliczenia wysokości należnego odszkodowania. Żądanie 
dodatkowych dokumentów nieujętych w w/w wykazie, a niezbędnych, zdaniem Ubezpieczyciela do uznania  
roszczenia będzie przekazywana pisemnie bez zbędnej zwłoki klientowi, za pośrednictwem brokera. 
 
6.10 Klauzula pokrycia kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia:  
Wprowadza się pokrycie dla dodatkowych kosztów związanych z akcją ratowniczą, kosztów uprzątnięcia i 
utylizacji (w tym kosztów usunięcia skażenia lub zanieczyszczenia) pozostałości po szkodzie, konieczne i 
uzasadnione koszty rzeczoznawców, wynagrodzenie firmy restytucji mienia, poniesione w związku ze szkodą 
objętą zakresem ubezpieczenia. Limit ponad sumę ubezpieczenia: 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 
 
6.11 Klauzula zwiększonych kosztów działalności po szkodzie: 
Ubezpieczyciel zwraca dodatkowe koszty działalności poniesione przez Ubezpieczającego lub podmioty 
działające na jego zlecenie w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej, do której doszło na 
skutek szkody, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność. Zakresem niniejszej klauzuli objęte są tylko te 
koszty, których ponoszenie jest niezbędne i ekonomicznie uzasadnione w okresie od powstania szkody do czasu 
odzyskania technicznych możliwości prowadzenia działalności w miejscu i zakresie jak przed powstaniem szkody. 
Ubezpieczonymi w ramach niniejszej klauzuli kosztami są w szczególności: 
 

a) koszty wynajmu, dzierżawy, użytkowania lub leasingu ruchomości (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia 

lub sprzętu elektronicznego itp.) oraz koszty korzystania z zewnętrznego centrum przetwarzania danych, 

b) koszty wynajęcia i pracy sprzętu załadunkowego, przeładunkowego, doładunkowego i rozładunkowego, 

przeniesienia, przetransportowania, składowania ruchomości (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia, 

sprzętu elektronicznego, surowców, towarów itp.) nieobjętych szkodą do/z zastępczych pomieszczeń 

lub lokalizacji. Ochrona obejmuje także szkody w mieniu, do których doszło podczas przenoszenia lub 

transportu, 

c) koszty wynajmu, dzierżawy lub adaptacji zastępczych pomieszczeń lub lokalizacji, 

d) dodatkowe koszty pracy (np.: praca w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy), 

e) koszty zatrudnienia dodatkowego personelu, 

f) koszty korzystania z usług osób trzecich, 

g) koszty wynajmu pojazdów, 

h) koszty montażu i demontażu ruchomości zastępczych (np.: maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu 

elektronicznego itp.), 

i) koszty poinformowania klientów i kooperantów o zmianach dotyczących prowadzonej działalności, 

j) koszty nadzwyczajne, standardowo nie występujące w toku normalnej działalności, 

k) inne, niż wymienione powyżej dodatkowe koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne. 

Okres odszkodowawczy 6 miesięcy. Franszyza redukcyjna 3 dni. Limit 2.000.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit wspólny dla Pakietu 1, 2, 3 i 4. 
 
 
Zadanie nr 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania 
mienia.  
 
1. Zakres ubezpieczenia:  

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone 

poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej w załączniku nr 1 do części III - Opis 

przedmiotu zamówienia, oraz posiadaniem i/lub użytkowaniem mienia na podstawie tytułu prawnego m.in.: 

własność, najem, leasing, dzierżawa etc. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną 

deliktową oraz kontraktową, z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody, za które Ubezpieczony jest 

odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby (podmiotu). 

Obowiązek odszkodowawczy Ubezpieczyciela określony powyżej obejmuje straty oraz utracone korzyści, które 

poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, w tym również roszczenia przewidziane w 

przepisach art. 445-447 Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie (o ile zakres nie jest objęty zakresem podstawowym 

ubezpieczyciela) w szczególności zostaje rozszerzone o: 
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Szkody seryjne – szkody będące wynikiem tej samej przyczyny (pierwsza szkoda w okresie ubezpieczenia), 
1.1 Szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, 
1.2 Odpowiedzialność cywilną pracodawcy, z włączeniem odpowiedzialności za szkody rzeczowe w pojazdach 

należących do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność. Ochrona  
powinna obejmować również pracowników zatrudnionych na bazie innych umów niż umowa o pracę). 

1.3 Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC, 

1.4 Odpowiedzialność cywilną za podwykonawców. Prawo regresu zostaje zniesione do osób fizycznych 
świadczących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych na rzecz i w imieniu Ubezpieczającego. W 
odniesieniu do pozostałych podwykonawców prawo regresu zostaje zachowane. Brak wymogu 
dostarczenia obustronnie parafowanej kopii umowy z podwykonawcą. 

1.5 Odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania oraz użytkowania dróg wewnętrznych i parkingów, 
1.6 Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez zwierzęta, 
1.7 Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez dostarczoną energię o niewłaściwych parametrach 

technicznych, 
1.8 Szkody w środowisku - zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody wynikłe z nagłego 

zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wyłącznie w 
zakresie art. 38 ust. 4  (tj. zanieczyszczenie lub skażenie środowiska) Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczeń Komunikacyjnych,  teren RP, 

1.9 Szkody wyrządzone przez Zamawiającego podwykonawcom, 
1.10 Szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac załadunkowych i rozładunkowych, 
1.11 Zniesienie prawa regresu do pracownika – zniesienie nie dotyczy sytuacji, kiedy szkoda została 

wyrządzona umyślnie. 
Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane w trakcie podróży, wyjazdów służbowych przez pracowników 

Zamawiającego, 
 

2. Czasowy zakres ochrony: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia. 
 
3. Suma ubezpieczenia:  
5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z następującymi podlimitami 
(obowiązującymi na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia): 
 

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy: w tym za szkody rzeczowe  
w pojazdach należących do pracowników Ubezpieczonego – 2.000.000 zł 

a) Szkody w środowisku – 2.000.000 zł 
b) Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez dostarczoną energię o niewłaściwych 

parametrach technicznych – 1.000.000 zł 
 

Franszyza redukcyjna:  
W odniesieniu do szkód osobowych: brak 
a) W odniesieniu do szkód rzeczowych: 500 zł 
b) W odniesieniu do szkód w środowisku 50.000 zł 
c) W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej pracodawcy – brak; odszkodowanie (świadczenie) nie 

może być pomniejszone o wysokość świadczenia należnego poszkodowanemu na podstawie Ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

 
4. Zakres terytorialny:  
Polska, za wyjątkiem szkód wyrządzonych podczas podróży służbowych - Europa 
 
6. Postanowienia i klauzule wymagane: 
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6.1 Przez „szkodę osobową” rozumie się szkodę powstałą wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 

 
6.2    Przez „szkodę rzeczową” rozumie się szkodę powstałą wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, 

w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, 
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 

 
6.3 Klauzula reprezentantów: 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników i współpracowników 
ubezpieczonego oraz przez inne osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, chyba że wina umyślna 
zostanie wykazana i udowodniona zarządowi spółki.  
Limit 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
6.4 Klauzula obowiązku monitorowania płatności składki: 
Uzgadnia się, że nieopłacenie składki (lub raty składki) w pierwszym uzgodnionym terminie nie powoduje 
rozwiązania umowy i/ lub braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin 
płatności składki, nie krótszy niż 14 dni, powiadamiając jednocześnie Ubezpieczającego o tym fakcie. Brak 
płatności składki (lub raty składki) w drugim uzgodnionym terminie powoduje brak odpowiedzialności w stosunku 
do tego Ubezpieczonego lub tego mienia, na które przypadała niezapłacona składka. 
 
6.5 Klauzula dotycząca rozstrzygania sporów: 
Dla sporów wynikłych z istnienia niniejszej umowy właściwym będzie Sąd siedziby Zamawiającego. 
 
6.6 Klauzula rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o czyste straty finansowe: 
Niniejszą klauzulą zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody majątkowe niewynikające ze szkód w mieniu, 
ani na osobie.  
Limit 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
6.7 Klauzula likwidacyjna: 
W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przekazania wykazu dokumentów 
niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności szkody i wyliczenia wysokości należnego odszkodowania. Żądanie 
dodatkowych dokumentów nieujętych w w/w wykazie, a niezbędnych, zdaniem Ubezpieczyciela do uznania 
roszczenia będzie przekazywana pisemnie bez zbędnej zwłoki klientowi, za pośrednictwem brokera 
 
 
Zadanie nr 3 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 
 
1. Postanowienia wspólne 
 
1.1 Podstawowe dokumenty stanowić będą: 

a) Indywidualne polisy dla ubezpieczanych pojazdów lub grupy pojazdów, potwierdzające zawarcie 
umowy ubezpieczenia. 

Indywidualne certyfikaty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 

 
1.2 Pojazdy będą ubezpieczane na okres 12 miesięcy licząc od dnia następnego po wygaśnięciu 

dotychczasowego ubezpieczenia. 
 
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy, stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zakładu Utylizacyjnego 

Sp. z o.o. oraz pojazdy, w posiadanie których Ubezpieczony wejdzie w okresie ubezpieczenia. Na dzień 
ogłoszenia przetargu stan floty to 71 pojazdów, wskazanych w Załączniku nr 8 do części III - Opis przedmiotu 
zamówienia. 

 
Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich zgłoszenia do 

Ubezpieczyciela. Zgłoszenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinno nastąpić nie później niż 
w dniu rejestracji pojazdu. 
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1.3 Faktyczne składki za ubezpieczenia AC poszczególnych pojazdów będą naliczane wg stawek podanych w 

formularzu oferty, dla zaktualizowanych wartości sum ubezpieczenia na dzień rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej oraz faktyczny okres ubezpieczenia liczony w dniach. 

 
1.4 Klauzula obowiązku monitorowania płatności składki: 
 

Uzgadnia się, że nieopłacenie składki (lub raty składki) w pierwszym uzgodnionym terminie, nie powoduje 
rozwiązania umowy i/ lub braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin 
płatności składki, nie krótszy niż 14 dni, powiadamiając jednocześnie Ubezpieczającego o tym fakcie. Brak 
płatności składki (lub raty składki)  
w drugim uzgodnionym terminie powoduje brak odpowiedzialności w stosunku do tego Ubezpieczonego lub 
tego mienia, na które przypadała niezapłacona składka 

 
2. Ubezpieczenie pojazdów, ich części lub wyposażenia od uszkodzeń, zniszczenia lub utraty (w tym również 

wskutek kradzieży) – Autocasco i ubezpieczenie Assistance. 
 
Sumy ubezpieczenia: 

Sumę ubezpieczenia nowych pojazdów w okresie pierwszych 6 miesięcy eksploatacji (za początek 
eksploatacji uznawana jest data pierwszej rejestracji pojazdu) stanowi cena zakupu pojazdu wraz z 
wyposażeniem. 

Sumę ubezpieczenia pojazdów w okresie od 7 miesiąca eksploatacji stanowi wartość rynkowa brutto, netto 
+ ½ VAT lub netto, określona na podstawie katalogu „Pojazdy samochodowe – wartości rynkowe” 
(wydawca: Info – Expert Sp. z o.o.,  EUROTAX). W przypadku braku średnich wartości rynkowych danego 
pojazdu w ww. katalogach, wartość rynkowa ustalana będzie poprzez procentową obniżkę wartości 
pojazdu rok do roku. 

a) Obowiązek wyceny pojazdów tj. ustalenia sum ubezpieczenia przed przyjęciem ich do ubezpieczenia 
będzie spoczywał na Ubezpieczonym. 

b) Odszkodowania wypłacane są bez podatku VAT jeśli pojazd ubezpieczony był w kwocie netto, z ½ 
podatku VAT dla pojazdów ubezpieczonych w kwocie netto + ½ VAT, z podatkiem VAT w sytuacji 
ubezpieczenia w kwocie brutto. 

 
2.1 Niezależnie od rozmiarów szkody, suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego 

odszkodowania. 
 

2.2 Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 
Limit odpowiedzialności ustalany jest w zależności od sposobu określenia sumy ubezpieczenia w sposób 
następujący: 

jeśli suma ubezpieczenia została określona jako kwota równa cenie zakupu pojazdu, to limitem 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia, bez względu na aktualną wartość rynkową 
(w szczególności: odszkodowanie lub suma odszkodowań może być wyższa niż wartość rynkowa 
pojazdu); 

a) jeśli suma ubezpieczenia została określona jako wartość rynkowa, to limitem odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela jest kwota równa wartości rynkowej pojazdu w chwili ustalania odszkodowania i nie 
mniejsza niż 85% sumy ubezpieczenia.  

 
2.3 Zakres ubezpieczenia: 
Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody w pojeździe lub/i wyposażeniu, powstałe w szczególności na skutek: 

zderzenia się pojazdu lub uderzenia w pojazd przez: inne pojazdy, osoby, zwierzęta,  przedmioty - 
pochodzące z zewnątrz pojazdu (niezależnie czy pojazd jest w ruchu czy stoi), 

działania osób trzecich, 
uszkodzenia zewnętrznej części pojazdu przez zwierzęta, 
pożaru lub wybuchu, 
a) powodzi, zatopienia, huraganu, uderzenia pioruna, lawiny, lub działania innych sił przyrody 

szkody powstałe na skutek osuwania się lub zapadania się ziemi, 
nagłego działania czynnika termicznego lub/i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, 
użycia pojazdu w związku z przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska, 
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b) kradzieży w tym kradzieży zuchwałej (art. 278, 279 KK), rozboju (art. 280KK) oraz rabunku pojazdu, jego 
części lub wyposażenia. 

 
2.4 Zakres terytorialny: Europa 
 
2.5 Franszyza: 

Franszyza redukcyjna/udział własny zniesiony. 
a) Franszyza integralna zniesiona. 

 
2.6 Potrącenia amortyzacyjne w przypadku części przeznaczonych do wymiany: 
Zniesione za wyjątkiem części ulegających szybkiemu zużyciu eksploatacyjnemu. W stosunku do tych części 
Ubezpieczyciel ma prawo zastosować potrącenie z odszkodowania kwoty w procencie odpowiadającym 
procentowi zużycia części. 
 
2.7 Wyposażenie dodatkowe:  
Suma ubezpieczenia pojazdu jest podwyższana o wartość wyposażenia dodatkowego trwale zamontowanego 
w/na pojeździe. 
 
2.8 Usługa Assistance: 
Ubezpieczyciel zapewni usługi Assistance, rozumiane jako udzielenie pomocy w związku ze zdarzeniami 
polegającymi na: 

a) wystąpieniu w pojeździe zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia autocasco, uniemożliwiającego 
kontynuowanie podróży lub powrót do siedziby firmy Ubezpieczającego, 

b) wystąpieniu w pojeździe awarii uniemożliwiającej kontynuowanie podróży lub powrót do siedziby firmy 
Ubezpieczającego, 

c) unieruchomienia pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy, przebicia 
opony, jak również braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku, 

Ubezpieczyciel zapewni usługi Assistance przynajmniej w zakresie organizacji i pokrycia następujących kosztów: 
a) holowanie (limit 200 kilometrów), 
b) naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia z wyłączeniem kosztu części zamiennych użytych do naprawy, 
c) dostarczenia paliwa z wyłączeniem kosztu paliwa, 

 
2.9 Klauzule wymagane: 
 

a) Klauzula zgłaszania do ubezpieczenia pojazdów używanych: 
W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu używanego, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego 
odstąpi od oględzin, jeśli Ubezpieczony dostarczy kopię dotychczasowej polisy AC pojazdu, uznając ją za ważną 
w chwili zgłaszania pojazdu do ubezpieczenia, nie później jednak niż 3 dni od daty zakupu pojazdu. 
 

b)  Klauzula zgłaszania do ubezpieczenia pojazdów nowych: 
W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, Ubezpieczyciel nie będzie wymagał 
przeprowadzenia oględzin, o ile zgłoszenie to nastąpi przed odbiorem pojazdu. 

 
c) Klauzula uznania zabezpieczeń przeciw kradzieżowych: 

Ubezpieczyciel uzna zabezpieczenia przeciw kradzieżowe, zainstalowane w pojazdach, które zostały 
zaakceptowane przez dotychczasowego ubezpieczyciela, za wystarczające i określi wymogi tylko w stosunku do 
nowych pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia. 

 
d) Klauzula szkód spowodowanych przez osoby trzecie: 

Szkody spowodowane przez osoby trzecie będę likwidowane z ubezpieczenia Autocasco z zachowaniem prawa 
regresu do sprawcy przez Ubezpieczyciela. 

 
e) Klauzula szkody kradzieżowej: 

Wypłata odszkodowania nastąpi bez oczekiwania na wyniki śledztwa organów państwowych. Jeśli po jego 
zakończeniu okaże się, że odszkodowanie nie było należne, Ubezpieczony dokona jego zwrotu. 
 

f) Klauzula zniesienia stosowania zasady proporcji: 
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Ubezpieczenie pojazdu na wartość rynkowa niższą od wartości rynkowej pojazdu nie będzie podstawą do 
stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania. 
 

Klauzula oględzin powypadkowych: 
Jeśli w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel nie zdoła przeprowadzić oględzin 
powypadkowych pojazdu, Zamawiający będzie uprawniony do powołania niezależnego rzeczoznawcy, który 
wykona oględziny i ocenę techniczną / kosztorys naprawy, zaś Ubezpieczyciel pokryje koszty tej usługi. 
 

g) Klauzula braku uprawnień do kierowania pojazdem: 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku szkód spowodowanych przez ubezpieczającego, 
ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, jeśli spowodowała ona szkodę kierując 
pojazdem i nie posiadała w chwili powstania szkody wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem. 
 

h) Klauzula braku ważnego badania technicznego: 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w momencie, gdy pojazd nie posiadał ważnego okresowego 
badania technicznego - jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań 
technicznych, o ile nie miało to wpływu na zaistnienie szkody. Klauzula obowiązuje, jeżeli szkoda zaszła w terminie 
30 dni od daty nieważności badań technicznych. 
 
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w 

związku z ruchem tych pojazdów 
 
2.1 Limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 
Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003 r., poz. 1152, z 
późniejszymi zmianami).  
 
2.2 Zakres terytorialny: 
Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003 r., poz. 1152, z 
późniejszymi zmianami).  
 
 
2.3 Zakres Ubezpieczenia: 
Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003 r., poz. 1152, z 
późniejszymi zmianami). 
 
4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
 
4.1 Przedmiot ubezpieczenia: 
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub 
rozstroju zdrowia, powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu, a także podczas wsiadania i wysiadania 
z pojazdu, załadunku i rozładunku pojazdu, zatrzymania i postoju, oraz w trakcie naprawy dokonywanej na trasie 
jazdy, mającej na celu dojechanie do najbliższego warsztatu lub kontynuowanie jazdy.  
 
4.2 Sumy ubezpieczenia: 
Suma ubezpieczenia wynosi 10.000zł na każdą osobę przewożoną w pojeździe na każde zdarzenie. 
 
4.3 Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 
Limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia, przy czym świadczenie na wypadek śmierci 
wynosi 100% sumy ubezpieczenia, świadczenie w przypadku uszczerbku na zdrowiu wynosi 1% sumy 
ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku, a świadczenie na wypadek całkowitego trwałego uszczerbku na 
zdrowiu wynosi 100% sumy ubezpieczenia. 
 
4.4 Zakres terytorialny: Europa. 
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4.5 Franszyza: brak 
 
Zadanie nr 4 – UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI 
 
1. Ubezpieczeni 

a) Byli, obecni oraz przyszli Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej,  
Rady Konsultacyjnej, Rady Dyrektorów, Rady Audytorów, Dyrektorzy Zarządzający, członkowie organów 
kontrolnych i wszyscy członkowie innych organów wykonawczych, doradczych  
lub nadzorczych określonych w umowie spółki lub statucie. Członkowie zarządu oddelegowani do spółki 
zewnętrznej. Pracownicy, jeżeli roszczenie dotyczy sprawowanej przez niego funkcji kierowniczej, 
zarządczej lub nadzorczej oraz jeżeli został włączony, jako strona  
do rozpatrywanego roszczenia skierowanego przeciwko jakiejkolwiek osobie ubezpieczonej. 

b) Współmałżonkowie, konkubenci, partnerzy życiowi, spadkobiercy, wykonawcy testamentu, 
reprezentanci prawni wymienionych powyżej osób. 

c) Cesjonariusze. 
d) Członkowie organów każdej spółki zależnej. 

 
2. Dodatkowe informacje o ryzyku 
Szczegółowe informacje o ryzyku znajdują się w Załączniku nr 11 do części III - Opis przedmiotu zamówienia. 
Sprawozdanie finansowe spółki stanowi Załącznik nr 12 do części III - Opis przedmiotu zamówienia. 
 
3. Zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność członków władz spółki za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz 
samej spółce, w związku z pełnioną funkcją i wykonywaniem powierzonych obowiązków, w zakresie 
przewidzianym przez prawo i wewnętrzne regulacje Spółki. Ubezpieczenie chroni również spadkobierców i 
małżonków (zgodnie z wykazem ubezpieczonych w zakresie Zadania I) w zakresie roszczeń objętych 
ubezpieczeniem w przypadku ich wniesienia przeciwko Osobom Ubezpieczonym. 
 

4. Dodatkowe rozszerzenia 

a) koszty obrony – 100% sumy gwarancyjnej 

b) zobowiązania podatkowe – odpowiedzialność osób ubezpieczonych za zaległości publicznoprawne na 

podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej – art. 116 i art. 116a w związku z art. 107 – 100 % sumy 

gwarancyjnej 

c) ochrona dla spółki w związku z roszczeniami z tytułu papierów wartościowych 

d) naruszenie praw pracowniczych 

e) kary i grzywny administracyjne oraz cywilnoprawne w zakresie, w jakim ich pokrycie jest dopuszczalne 

przepisami prawa –  5.000.000 PLN 

f) koszty public relations – koszty odzyskania dobrego imienia/koszty ochrony dobrego imienia/koszty 

wizerunku/zapobieżenia – 10% sumy gwarancyjnej 

g) koszty porady prawnej (w tym przed wniesieniem roszczenia) oraz jej interpretacji – 10 % sumy 

gwarancyjnej 

h) koszty awaryjne – specjalna zgoda wsteczna ubezpieczyciela dla poniesionych kosztów, w tym kosztów 

obrony, porady prawnej, zdarzenia regulacyjnego – 20% sumy gwarancyjnej 

i) koszty zdarzenia kryzysowego spółki – 1.000.000,00 PLN 

j) koszty zarządzania zdarzeniem regulacyjnym – 10 % sumy gwarancyjnej 

k) koszty postępowań przygotowawczych – 10 % sumy gwarancyjnej 

l) koszty postępowań odwoławczych i zaskarżenia – 10 % sumy gwarancyjnej 

m) koszty postępowań wyjaśniających (śledztwa, dochodzenia) – 10 % sumy gwarancyjnej 

n) koszty obrony w postępowaniach ekstradycyjnych –  10 % sumy gwarancyjnej 

o) koszty obrony z tytułu uszkodzenia ciała lub mienia - 10 % sumy gwarancyjnej 

p) koszty związane z wydatkami na kaucje i poręczenia/gwarancje oraz koszty postępowań dotyczących 

wolności lub mienia (konfiskata mienia) – 10 % sumy gwarancyjnej 

q) koszty stawiennictwa (koszty oficjalne stawienia się przed sądem oraz przed innymi organami 

państwowymi) – 1.000.000,00 PLN 

r) koszty wsparcia psychologicznego – 500.000,00 PLN/osoba 
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s) limit dodatkowy dla członków rady nadzorczej: 5.000.000,00 PLN 

t) limit dodatkowy dla kosztów obrony: 5.000.000,00 PLN 

u) roszczenia bezpośrednio lub pośrednio wynikające z zanieczyszczenia środowiska 

v) automatyczne objęcie ochroną członków organów nowopowstałych, przejętych spółek zależnych 

w) rażące niedbalstwo 

x) roszczenia wzajemne 

 
5. Zakres terytorialny 

Cały świat 
 
6. Sposób ubezpieczenia 

Ubezpieczenie bezimienne 

 

7. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

15.000.000,00 PLN  
 
8. Udział własny/franszyza redukcyjna/franszyza integralna 

Zniesione 
 
9. Data retroaktywna 

Pełne pokrycie retroaktywne 
 
 
Zadanie nr 5 – Ubezpieczenie środowiskowe 
 
Zakres podstawowy: 
 

1. Przedmiot ubezpieczenia:  
 
Mienie należące do Zamawiającego i jego odpowiedzialność cywilna z tytułu zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego w związku z prowadzeniem działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów. 
Szczegółowe informacje o ryzyku znajdują się w Załączniku nr 13 do części III - Opis przedmiotu zamówienia. 
Mapa lokalizacji zakładu stanowi Załącznik nr 14 do części III - Opis przedmiotu zamówienia. 
 

2. Zakres ubezpieczenia:  
 
Wszelkie nagłe, przypadkowe, niezamierzone, a także stopniowe i powolne szkody wynikające z emisji, do 
których naprawienia Ubezpieczony jest zobligowany w świetle obowiązującego prawa środowiskowego, pod 
warunkiem zgłoszenia roszczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jej 
zakończeniu. Do zakresu ubezpieczenia włączone są w szczególności następujące koszty i wydatki poniesione w 
związku z wystąpieniem lub zagrożeniem wystąpienia szkody: 

a) Uzasadnione koszty i wydatki bezpośrednich działań naprawczych, rozumianych jako wydatki, które 
poniósł Ubezpieczony w wyniku działań podjętych na polecenie Ubezpieczyciela w celu uniknięcia lub 
zminimalizowania efektów emisji, która może lub mogłaby prowadzić do powstania roszczenia bądź też 
wydatki, wynikające z niezbędnych działań podjętych samodzielnie i w dobrej wierze przez 
Ubezpieczonego, w celu uniknięcia emisji, bądź w celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków tej 
emisji. Przez konieczne działania podjęte samodzielnie należy rozumieć w szczególności działania 
zapobiegawcze w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie (Dz. U. z 2007 roku nr 75 poz. 493). 

b) Uzasadnione koszty i wydatki mające na celu przywrócenie środowiska do stanu wymaganego przez 
prawo środowiskowe. 

c) Uzasadnione koszty i wydatki mające na celu rekompensatę strat przejściowych. 
d) Uzasadnione koszty i wydatki odbudowy mienia zniszczonego w wyniku przeprowadzenia procesu 

oczyszczania skażonego terenu poniesione za wcześniejszą, pisemną, nie wstrzymywaną, bądź 
opóźnianą w sposób nieuzasadniony zgodą Ubezpieczyciela. 

e) Uzasadnione koszty prawne i koszty obrony poniesione za pisemną zgodą Ubezpieczyciela. 
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f) Koszty związane ze szkodami na mieniu i na osobie poniesionymi przez osoby trzecie z wyłączeniem 
szkód w mieniu leasingowanym, wynajętym, zajmowanym lub wypożyczonym Ubezpieczonemu. 

 

3. Miejsce ubezpieczenia:  ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk   
 

4. Suma ubezpieczenia: 2.329.438 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 

5. Franszyza:  Franszyza redukcyjna/udział własny: 20.000 zł. 
 

6. Postanowienia dodatkowe: 
 

a) Emisja: odkrycie, wydostanie się, rozpuszczenie się, uwolnienie, przedostanie się, wyciek lub przeciek 
jakiegokolwiek zanieczyszczenia w postaci stałej, ciekłej, gazowej lub zanieczyszczenia o właściwościach 
drażniących, o właściwościach cieplnych lub substancji zanieczyszczającej w tym dymu, sadzy, oparów, 
wyziewów, kwasów, zasad, środków chemicznych, grzybów, substancji szkodliwych, materiałów 
szkodliwych, materiałów opadowych w obrębie lądu lub na lądzie, w atmosferze, w wodach 
powierzchniowych lub podziemnych. 

b) Prawo środowiskowe: wszelkie przepisy prawne regulujące odpowiedzialność Ubezpieczonego w 
związku z zanieczyszczeniem środowiska. 

c) W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel 
na zasadach wynikających z polisy i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia – w dowolnym czasie, do 
wydania ostatecznej decyzji o zwrocie polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 48a ust. 18 ustawy 
z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód 
w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie powstałych w wyniku niewywiązywania się przez podmiot z obowiązków określonych w 
Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym obowiązków wynikających z posiadanego 
zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, lub konieczności usunięcia 
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania – ureguluje 
zobowiązania na rzecz organu prowadzącego egzekucję tych obowiązków. 

d) Niniejsza polisa, w zakresie wynikającym z niniejszego SIWZ i OWU, stanowi zabezpieczenie roszczeń, o 
których mowa w art. 48a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, powstałych w związku z 
prowadzeniem instalacji zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55. 

 
Zakres objęty prawem opcji: 
 

1. Przedmiot ubezpieczenia:  
 
Mienie należące do Zamawiającego i jego odpowiedzialność cywilna z tytułu zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego w związku z prowadzeniem działalności polegającej na zarządzaniu składowiskiem odpadów. 
Szczegółowe informacje o ryzyku znajdują się w Załączniku nr 13 do części III - Opis przedmiotu zamówienia. 
Mapa lokalizacji zakładu stanowi Załącznik nr 14 do części III - Opis przedmiotu zamówienia. 
 

2. Zakres ubezpieczenia:  
 
Wszelkie nagłe, przypadkowe, niezamierzone, a także stopniowe i powolne szkody wynikające z emisji, do 
których naprawienia Ubezpieczony jest zobligowany w świetle obowiązującego prawa środowiskowego, pod 
warunkiem zgłoszenia roszczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jej 
zakończeniu. Do zakresu ubezpieczenia włączone są w szczególności następujące koszty i wydatki poniesione w 
związku z wystąpieniem lub zagrożeniem wystąpienia szkody: 

a) Uzasadnione koszty i wydatki bezpośrednich działań naprawczych, rozumianych jako wydatki, które 
poniósł Ubezpieczony w wyniku działań podjętych na polecenie Ubezpieczyciela w celu uniknięcia lub 
zminimalizowania efektów emisji, która może lub mogłaby prowadzić do powstania roszczenia bądź też 
wydatki, wynikające z niezbędnych działań podjętych samodzielnie i w dobrej wierze przez 
Ubezpieczonego, w celu uniknięcia emisji, bądź w celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków tej 
emisji. Przez konieczne działania podjęte samodzielnie należy rozumieć w szczególności działania 
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zapobiegawcze w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie (Dz. U. z 2007 roku nr 75 poz. 493). 

b) Uzasadnione koszty i wydatki mające na celu przywrócenie środowiska do stanu wymaganego przez 
prawo środowiskowe. 

c) Uzasadnione koszty i wydatki mające na celu rekompensatę strat przejściowych. 
d) Uzasadnione koszty i wydatki odbudowy mienia zniszczonego w wyniku przeprowadzenia procesu 

oczyszczania skażonego terenu poniesione za wcześniejszą, pisemną, nie wstrzymywaną, bądź 
opóźnianą w sposób nieuzasadniony zgodą Ubezpieczyciela. 

e) Uzasadnione koszty prawne i koszty obrony poniesione za pisemną zgodą Ubezpieczyciela. 
f) Koszty związane ze szkodami na mieniu i na osobie poniesionymi przez osoby trzecie z wyłączeniem 

szkód w mieniu leasingowanym, wynajętym, zajmowanym lub wypożyczonym Ubezpieczonemu. 
 

3. Miejsce ubezpieczenia:  ul. Jabłoniowa 55, Gdańsk   
 

4. Suma ubezpieczenia: 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 

5. Franszyza:  Franszyza redukcyjna/udział własny: 20.000 zł. 
 

6. Postanowienia dodatkowe: 
 

a) Emisja: odkrycie, wydostanie się, rozpuszczenie się, uwolnienie, przedostanie się, wyciek lub 
przeciek jakiegokolwiek zanieczyszczenia w postaci stałej, ciekłej, gazowej lub zanieczyszczenia 
o właściwościach drażniących, o właściwościach cieplnych lub substancji zanieczyszczającej w 
tym dymu, sadzy, oparów, wyziewów, kwasów, zasad, środków chemicznych, grzybów, 
substancji szkodliwych, materiałów szkodliwych, materiałów opadowych w obrębie lądu lub na 
lądzie, w atmosferze, w wodach powierzchniowych lub podziemnych. 

b) Prawo środowiskowe: wszelkie przepisy prawne regulujące odpowiedzialność Ubezpieczonego 
w związku z zanieczyszczeniem środowiska. 
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