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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

Rozdział I Informacje o Zamawiającym. 

 

Zamawiający: 

Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa: 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 

ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz 

tel.: 00 48 52-582-27-23, fax.: 00 48 52-582-27-77 

www.zdmikp.bydgoszcz.pl  

na podstawie Pełnomocnictwa Nr WOA-I.0052.11.2017 Prezydenta  

Miasta Bydgoszczy z dnia 13.01.2017 r. w związku z zarządzeniem  

Nr 550/2016 – Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 

2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów  

i usług Miasta Bydgoszczy. 

Osoby uprawnione do  

kontaktów z Wykonawcami: 

 

Ze strony Zamawiającego w zakresie proceduralnym: 

• Marlena Krzyżaniak  tel. 052 582-27-69 

Ze strony brokera Nord Partner dotyczącym opisu przedmiotu  

zamówienia :  

• Maciej Kowalczyk, tel: 605 236 095 

 

Faks do korespondencji:  00 48 52 582 27 77 

E-mail do korespondencji: marlena.krzyzaniak@zdmikp.bydgoszcz.pl 

Korespondencja pisemna: 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,  

ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz 

  

Umowa ubezpieczenia realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczenio-

wego Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. 

 

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. 

zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunko-

wej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, opublikowane  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym 

w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zamawiającego wymienionej  

w Rozdziale I SIWZ. 

 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia. 
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1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia,  odpowiedzialności cywilnej oraz 

ubezpieczeń komunikacyjnych Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 

w zakresie: 

1.1.  W zakresie I Części zamówienia: 

1.1.1. ubezpieczenie od zdarzeń losowych – przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budow-

le, infrastruktura drogowa, maszyny, urządzenia, wyposażenie i pozostałego mienia na-

leżącego do ZDMiKP; zakres ochrony ubezpieczeniowej oparty jest o katalog ryzyk na-

zwanych wraz z klauzulami dodatkowymi dedykowanych w szczególności ubezpiecze-

niom infrastruktury drogowej; 

1.1.2. ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży  z włamaniem i rabunku – przedmiotem ubez-

pieczenia jest mienie stanowiące własność zamawiającego;  zakres ochrony ubezpie-

czeniowej obejmuje następujące ryzyka ubezpieczeniowe: kradzież, kradzież z włam-

niem i rabunek, dewastacja i wandalizm oraz ubezpieczenie wartości pieniężnych. 

1.1.3. ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia – przedmiotem ubezpieczenia są przed-

mioty szklane ubezpieczane przez zamawiającego w związku z prowadzoną działalno-

ścią w tym w szczególności: szyby okienne i drzwiowe, szyby i  osłony wiat przystanko-

wych wykonane (plastik, plexiglas, poliwęglan, szkło itp.), ekrany akustyczne, bariery 

energochłonne, zadaszenia,  szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpoża-

rowe; w zakres ubezpieczenia włączone są koszty napraw ekspresowych oraz innych 

kosztów dodatkowych w związku z zaistniała szkodą; 

1.1.4. ubezpieczenie casco maszyn budowlanych - opcjonalnie - Ubezpieczeniem objęte są 

maszyny budowlane, specjalistyczne zabudowy stanowiące własność lub będące na 

podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego w posiadaniu Ubezpieczonego zdatne do 

użytku zgodnie z przeznaczeniem w czasie ruchu i postoju, w czasie demontażu i mon-

tażu, załadunku lub wyładunku, w czasie przemieszczania się poza miejscem ubezpie-

czenia oraz w czasie dokonywanych napraw, konserwacji, remontów i modernizacji, 

przeprowadzanych zarówno przez Zamawiającego, jak i podmioty zewnętrzne; zakres 

oparty o formułę ubezpieczenia all risk; 

1.1.5. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – przedmiotem ubezpie-

czenia jest sprzęt elektroniczny (stacjonarny i przenośny) będący w posiadaniu (samo-

istnym lub zależnym) zamawiającego; w zakres ubezpieczenia włączony są m.in. sys-

temy monitoringu zewnętrznego, systemy informacji pasażerskich , sprzęt biurowy , it-

pi; 

1.1.6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – przedmiotem ubezpieczenia jest odpo-

wiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo–

kontraktową) w związku z prowadzoną działalnością statutową – gospodarczą Zarządu 

Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz posiadanym, użytkowanym, 

zarządzanym i administrowanym mieniem, w szczególności zarządzeniem drogami 

miejskimi i systemem komunikacji publicznej; 

1.2.  w zakresie II części Zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/NNW/ASS. - przed-

miotem ubezpieczenia jest flota pojazdów należąca do zamawiającego; zakres ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ustawą o ubezpie-

czeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2013 poz.392 z późń. zm.). w zakres ubezpieczenia 
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włączona jest wybranych pojazdów ochrona w zakresie ubezpieczenia auto casco z rozszerze-

niem o bezpłatne usługi assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określo-

ne są w załączniku nr 6, 6a (I Część) oraz załączniku nr 6, 7 (II Część ) Opis przedmiotu zamówienia 

oraz we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio dla każdej części zamówienia –  załącznik nr 

4a i 4b do SIWZ. 

3. Nazwa i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 

Główny 

przedmiot: 
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe  

Dodatkowe 

przedmioty: 

66.51.51.00-4  Ubezpieczenie mienia od ognia 

66.51.54.00-7 Ubezpieczenie mienia od skutków żywiołów 

66.51.50.00-3 Usługi ubezpieczenia o uszkodzenia lub utraty 

66.51.92.00-3 Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych 

66.51.50.00-3 Usługi ubezpieczenia maszyn budowlanych 

66.51.64.00-4 Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

66.51.61.00-1 
Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowie-

dzialności cywilnej 

66.51.41.10-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 

66.51.21.00-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

4. Zamawiający informuje, iż SIWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załączni-

kach nr 6 - 14 SIWZ. W związku z powyższym na podstawie art. 37 ust. 6 w związku z art. 8 ust. 2a  

z ustawy Zamawiający udostępni opis przedmiotu zamówienia tym wykonawcom, którzy prowa-

dzą działalność ubezpieczeniową i zwrócą sią ze stosownym wnioskiem o udostępnienie informa-

cji poufnych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i działalności ZDMiKP zamieszczonych  

w załącznikach nr 6 -14 – wzór wniosku – Załącznik nr 16. Otrzymane w ten sposób informacje 

przez wykonawców nie mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom oraz muszą  służyć 

tylko i wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty uprawione do wykonywania działalności 

ubezpieczeniowej. Zamawiający zobowiązuje wykonawców do zachowania poufnego charakteru 

otrzymanych informacji.  

5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i jego 

okolic. 

6. Zamawiający na podstawie art. 34 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie 

prawo do jednostronnego (w ramach prawa opcji) rozszerzenia zamówienia do wysokości środ-

ków finansowych przyznanych na ten cel, w ramach poszczególnych części.  

6.1. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji będą zgłaszane  
w trakcie obowiązywania umowy, 

6.2. Szczegółowy zakres prawa opcji opisany został w opisie przedmiotu zamówienia, 
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6.3. Ceny/stawki świadczenia usług w ramach prawa opcji nie ulegną zmianie w stosunku do 
określonych w Ofercie dla zamówienia podstawowego (formularz oferty – część I oraz 
formularz oferty – część II). 

6.4. Zamawiający gwarantuje jedynie wykonanie zamówienia podstawowego, natomiast 
maksymalna wysokość prawa opcji została określona w formularzu ofertowym dla każ-
dej części zamówienia.  

7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamie-

rza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm)  podwykonawców , o ile są 

już znane, firm Podwykonawców..  

8. Zamawiający nie przewiduje określenia wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 i ust. 5 ustawy.  

9. Zamawiający dokonuje zastrzeżenia, o który mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zo-

bowiązany jest wykonać osobiście przedmiot zamówienia w zakresie udzielenia i potwierdzenia 

przyjętego zakresu ochrony ubezpieczeniowej opisanego w załącznikach dla Części I oraz Części II 

zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Od-

powiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.   

10. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy 

10.1 Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z oferto-

waniem oraz przygotowywaniem polis ubezpieczeniowych w ramach realizacji umowy 

były wykonywane przez osobę zatrudnioną na umowę o pracę. 

10.2 Minimalna liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji czynności określo-

nych w pkt. 10.1  wynosi : 

10.2.1. w odniesieniu do I części zamówienia – co najmniej dwie osoby w zakresie zawiera-

nia umów ubezpieczenia oraz co najmniej dwie osoby w zakresie likwidacji szkód; 

10.2.2. W odniesieniu do II części zamówienia – co najmniej jedna osoba w zakresie zawie-

rania umów ubezpieczenia oraz co najmniej jedna osoba w zakresie likwidacji szkód.  

10.3 Sposób dokumentowania zatrudnienia określony został w § 2 wzoru umowy 

(zał. nr 4a i 4b). 

 

Rozdział IV Opis części zamówienia. 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, odrębnie dla pierwszej części zamówie-

nia i odrębnie dla drugiej części zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział V Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 . 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

UPZP.  

Rozdział VI Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia. 
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36 miesięcy, jednak nie wcześniej niż od 01.06.2017 r. do 31.05.2020 r. lub od dnia podpisania  do 

31.05.2020 r. 

 

Rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu. 

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

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 

24 ust. 5 pkt 1-2, 4-8   

1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.  

1.3. Zamawiający określa takie same warunki udziału w postępowaniu dla wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia samodzielnie, jak i dla wykonawców 

występujących wspólnie na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy wezwie wy-

konawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krót-

szym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwier-

dzających okoliczności, o których mowa w pkt 3 oraz w rozdz. IX pkt 2 SIWZ. Ponadto na pod-

stawie art.26 ust.2f w celu 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 doku-

menty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

3. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania następujących warunków udziału  

w postępowaniu, dotyczących:  

3.1. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

→ Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia 

dla każdej z części, na którą składa ofertę. W przypadku  Wykonawców występujących 

wspólnie, każdy z tych wykonawców powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie 

działalności ubezpieczeniowej , jeżeli będzie wykonywał usługę ubezpieczenia. 

3.2. zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający określa warunek zdolności technicznej i ekonomicznej jedynie dla Części I 

zamówienia: 

→ Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się wykonaniem,  a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat  przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, 

→ co najmniej dwóch umów ubezpieczenia związanych z ubezpieczeniem mienia od ognia  

i innych zdarzeń losowych zawierających ubezpieczenie infrastruktury drogowej o sumie 

ubezpieczenia co najmniej 50 000 000 zł każda, 

→  co najmniej jednej umowy ubezpieczenia na usługę ubezpieczenia odpowiedzialności 
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cywilnej związanej z zarządzaniem, administrowaniem utrzymaniem dróg o sumie 

gwarancyjnej wynoszącej co najmniej 2 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe 

W przypadku, gdy wartości umów ubezpieczenia w wykazie podane zostaną w innej walucie niż 
PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy 
podane kwoty na PLN(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogło-
szonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówie-
niu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to we-
dług tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. 

 
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesie-
niu do zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodo-
wych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a, w związku z art. 25 a ust 3 usta-
wy, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

→ Zamawiający nie określa ww. warunku. 

4. Zamawiający wykluczy z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykaże 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem zasad określo-

nych w art. 23 ustawy.  

6. Zamawiający może uznać, na każdym etapie postępowania, że wykonawca nie posiada wymaga-

nych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

7. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, 

Wykonawca jest obowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty, wskazane w Rozdz. X. Oświadcze-

nia i dokumenty mają spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać za-

mawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz1126), 

zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów”. 

8. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do 

zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a, w związku z art. 25 a ust 3 ustawy, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca 

musi udowodnić Zamawiającemu że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi za-

sobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z do-

wodami, że osoba podpisująca zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu 

trzeciego. Pisemne zobowiązanie musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia 

wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu oraz musi wskazywać,  

w szczególności: 

8.1.  nazwę dającego zobowiązanie oraz wskazanie siedziby; 

8.2. nazwę podmiotu, którego to dotyczy (czyli wykonawcę); 
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8.3. określenie zadania:  „Ubezpieczenie mienia,  odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń 

komunikacyjnych Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy” część 

…… 

8.4. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu w czasie realizacji zamówienia, 

oraz okres ich udostępnienia (tj. informacje, jakie konkretnie zasoby zostaną udostęp-

nione oraz okres udziału podmiotu w czasie realizacji zamówienia, 

8.5. sposób wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu przy realizacji zamó-

wienia, (tj. informacje, jak zasoby te będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia); 

8.6. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, (tj. informacje, na 

jakiej podstawie wykonawca będzie nimi dysponował); 

8.7. czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących  kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zreali-

zuje usługę, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8.8. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale i dołączyć do oświad-

czenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni czy udostęp-

nione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział IX Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania. 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych w:  

1.1. art. 24 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-11 ustawy; 

1.2. ogłoszeniu o zamówieniu i oraz w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-11 ustawy.  

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, we wskazanych poniżej okolicznościach, 

zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1-2, 4-8 ustawy: 

2.1. w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  

prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację  jego  

majątku  w  trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z  dnia  28  lutego  2003  r. –Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

2.3. który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

2.4. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
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spółki w spółce jawnej, partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą 

niż 3000 złotych;  

2.5. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzja karę pieniężną nie niższą niż 

3000 złotych; 

2.6. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat, składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 

ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wyklucze-

nia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia prze-

widziane w art. 24 ust. 5 pkt 1-2, 4-8 ustawy oraz które wskazane zostały przez Zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu i w ust.2 niniejszego rozdziału.  

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz pkt 16-

20 ustawy oraz na podstawie ust. 2, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za do-

znana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współ-

pracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub 

kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 

skarbowym lub nieprawidłowemu postepowaniu wykonawcy.  

5. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5 

6. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca jest obowiązany zło-

żyć oświadczenia i dokumenty, wskazane w Rozdz. X. Oświadczenia i dokumenty mają spełniać 

wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia ws. dokumentów. 

 

Rozdział X Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy. 

 

Część A – Oświadczenie składane wraz z ofertą 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert,  oświadczenia  

w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej 

SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  
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2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskie-

go Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej Jednolitym Dokumentem. Wzór Jednolitego Doku-

mentu określa Rozporządzenie Wykonawcze  Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wyda-

ne na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 180 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE 

ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. 

L 3/16 z 6.1.2016). 

3. Jednolity Dokument jest udostępniony Wykonawcy w załączniku nr 5 do SIWZ. 

4. Wykonawca może również pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik o nazwie „JEDZ”. 

5. Jednolity Dokument jest także dostępny po zalogowaniu się na stronie 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  

i następnie wybraniu opcji „elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD. 

6. Wykonawca jest obowiązany dokładnie wypełnić, wydrukować, podpisać przez osoby upoważ-

nione do reprezentacji wykonawcy i złożyć w oryginale w formie pisemnej wraz z ofertą. Przed 

wypełnieniem Jednolitego Dokumentu należy zapoznać się z instrukcją wypełnienia. Instrukcja 

wypełniania Jednolitego Dokumentu Zamówienia znajduje się na stronie 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  

7. Wykonawca składa formularz JEDZ na każdą część oddzielnie. Informacje zawarte w oświadcze-

niu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca  nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich za-

soby, warunków udziału w postępowaniu: 

8.1 zamieszcza informacje o nich w swoim Jednolitym Dokumencie oraz 

8.2        składa Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów, każdy podpisany przez  osoby          

upoważnione do reprezentacji danego podmiotu. 

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Jednolity Dokument 

podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji danego wykonawcy, składa każdy  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie braku podstaw do 

wykluczenia oraz w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu  

 

Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę  

10. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania zamawiający żąda od wykonawcy 

złożenia terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5  ustawy, następujących dokumentów (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia  nw. dokument składa każdy z wykonawców występujących 

wspólnie): 

→ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 2 do SIWZ. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, na podstawie  

art. 23 UPZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitało-

wej, składa oddzielne każdy z tych wykonawców. 

Część C – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 
 

11. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

zamawiający zażąda złożenia: 

→ zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej  

w zakresie wszystkich grup ryzyk zgodnym z przedmiotem zamówienia dla części, na 

którą Wykonawca składa ofertę lub inny dokument wydany przez Komisję Nadzoru 

Finansowego potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie 

Polski w zakresie nie mniejszym niż wynika to z przedmiotu zamówienia, 

→ jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentów określonych 

powyżej składa dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności 

ubezpieczeniowej. 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 

dokumenty składa każdy z wykonawców występujących wspólnie, który będzie świadczył 

usługę ubezpieczenia). 

 

12.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących 

dokumentów:  

→ Dla Części I: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane – wzór stanowi załącznik nr 3, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

→ Dla Części II Zamawiający nie wymaga potwierdzenia. 

 

13.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać następujących 

dokumentów  

Zamawiający nie oczekuje składania oświadczeń ani dokumentów dla powyższego warunku  

udziału w postępowaniu. 

 

14.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty wskazane 
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wyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

 

Część D 

15. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz w ust.  5 1-2 i 4-8 ustawy określonych przez Za-

mawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Rozdz. IX ust.2 SIWZ, Zamawiający zażąda zło-

żenia następujących dokumentów (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia  nw. dokumenty składa każdy z wykonawców występujących wspól-

nie): 

15.1 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy lub informacji z Krajowego Rejestru Karnego - w przypadku wskazania na karę 

aresztu wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

15.2.Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz ze  ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

15.3.Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

15.4.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

15.5.Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

15.6.Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

15.7.Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 

wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 

zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy, 

15.8.Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji 

administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 
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ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez 

zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy. 

15.9.Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,  

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 716). 

16.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 15:  

16.1 pkt 15.1 – składa informację z  odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy albo 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument  w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt  5 i 6 ustawy, 

16.2 pkt. 15.2-15.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

17 Dokumenty, o których mowa w pkt 16.1. i 16.2. lit. b)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 16.2 lit. a)  

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

18 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym 

miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, o których mowa w pkt 16 zastę-

puje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed nota-

riuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorzą-

du zawodowego lub gospodarczego.  

19 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, 

które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą 

dokumenty wskazane w pkt 15.1, składa dokumenty, o których mowa w ust. 16 pkt 16.1.  

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w 

którym  miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.  

Pkt 17 stosuje się odpowiednio. 

20 Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia określonych w pkt  

15.1 do 15.9 powyżej. 

21 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może 
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zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

22 Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale, składane przez wykonawcę,  mają 

spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanym „rozporządzeniem ws. doku-

mentów” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 

dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego do-

kumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3/16) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i w niniejszej SIWZ. 

 

Rozdział XI Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów. 

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i  

Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu lub drogą  

elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekażą oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informa-

cje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

4. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale X składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 

oświadczenia  składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ust-

nej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SIWZ.  

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

Rozdział XII Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Rozdział XIII Wadium. 

1. Zamawiający ustala wadium: 

1.1.  dla Części I zamówienia w wysokości 30 000 PLN  

(słownie złotych: trzydziestu tysięcy 00/100 

1.2. dla Części II zamówienia w wysokości 1 000 PLN  

(słownie złotych: tysiąc złotych 00/100). 
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2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

2.1. pieniądzu, 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

2.3. gwarancjach bankowych, 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1804). 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem rachunek bankowy Zamawiającego - 

Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w Banku Polska Kasa Opieki 

S.A. (Bank Pekao S.A.)  - Nr konta 25 1240 6452 1111 0010 4816 9416 z dopiskiem:  

„WADIUM – „Zamówienie publiczne dotyczące ubezpieczenia mienia,  odpowiedzialności 

cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  

w Bydgoszczy”- nr postępowania 015/2017  część I i/lub II” . 

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej 

staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż 

za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na 

podanym wyżej rachunku bankowym. 

6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunko-

we i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, 

na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na 

skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do 

całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty 

od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądanie przesła-

nia wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, albo żą-

dania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób 

umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądanie złożenia wezwania np. 

tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów 

(oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawia-

jącego z żądaniem zapłaty). 

7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie. 

 

Rozdział XIV Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W szczególności oferta musi uwzględniać wymagania 

Zamawiającego dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty. 

2. Wykonawca może na każdą część zamówienia, złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem Rozdz. 

IV i VI.  
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3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1a i 1b do SIWZ. 

4. Do formularza oferty, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy 

należy  załączyć sporządzone w języku polskimi w oryginale następujące załączniki: 

4.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  (JEDZ), o którym mowa w rozdz. X – 

odrębnie na każdą część zamówienia. 

4.2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, a w przypadku podmiotów 

wspólnie ubiegających się o zamówienia pełnomocnictwo do  reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia.  

4.4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wnoszenia wadium  

w formie niepieniężnej). 

4.5. dokumenty (w szczególności zobowiązanie podmiotu), o którym mowa w rozdz. VIII pkt 

8 SIWZ. 

Uwaga ! 

Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje  

w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest zastrzec  

nie później niż w terminie ich składania, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załą-

czyć pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

1. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających  

z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako 

niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 

1503 ze zm.).Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie 

dokumentu za zgodność z oryginałem), w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia  

za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie 

rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo . 

2. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

4. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcoję-

zycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 

5. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie 

przez osobę/y podpisujące ofertę. 

6. Formularz oferty wraz z załącznikami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętej 

kopercie/opakowaniu, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: 
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„Ubezpieczenie mienia,  odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych  

Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy” nr sprawy 015/2017  

Część I i/lub II.* 

*odpowiednio oznaczyć 

(Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy) 

7. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). 

Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, według ta-

kich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie/opakowaniu posiadającym dodatko-

wy dopisek: „Zmiana” (oprócz oznakowania jak w ust. 10). Oferta zmieniająca wcześniej złożoną 

ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały 

zmienione. 

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu 

Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez 

osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z dołączonym aktualnym odpisem 

z właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio 

do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru lub prześle na adres 

wskazany w piśmie. 

 

Rozdział XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 
 

1. Miejsce składania ofert: Miejsce składania ofert: pokój nr 20 (kan-
celaria/parter) w siedzibie ZDMiKP 
 w Bydgoszczy 

 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 26.04. 2017r. do godziny 10:30. 

3. Otwarcie ofert:   

4. Miejsce  otwarcia ofert 

w dniu 26.04.2017r. o godzinie 11:00. 

Miejsce otwarcia ofert: pokój Nr 19  

(parter) w siedzibie ZDMiKP w Bydgoszczy 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje doty-

czące: 

5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

 

Rozdział  XVI Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje w sprawie walut obcych. 

1. Wykonawca określi cenę oferty w PLN w formularzach oferty, którego wzory stanowią Załączniki 

Nr 1a i 1b do SIWZ. 

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w tym 

warunki i obowiązki umowne określone we wzorze umowy (załącznik nr 4a i 4b do SIWZ). 
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3. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji 

umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we wzorze 

umowy). 

4. Sposób obliczenia ceny wskazany został w druku oferty. 

5. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych polskich, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku po-

datkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowią-

zek rozliczyć i przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 

między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie 

i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący sposób: 

• w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, ceny jednostkowe, wartości brutto 

z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowe-

go zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachun-

kową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po prze-

cinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych 

groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza  

i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza. 

9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia.  

 

Rozdział XVII Kryteria oceny ofert. 

1. Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdej z dwóch części zamówienia: 

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa UPZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zba-

da czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

1.1. dla części I zamówienia – ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz kradzieży  

z włamaniem, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej. 

1.2. dla części II zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I oraz części II Zamawiający będzie kierował się 

dwoma kryteriami: 

2.1. Cena łączna zamówienia podstawowego oraz przyjęte warunki  fakultatywne. 

2.2. Warunki fakultatywne poprawiające jakość składanej oferty. 
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3. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert dla części I zamówienia i zależności  

w wyborze najkorzystniejszej oferty: 

3.1. cena - 60%  

3.2. fakultatywne warunki ubezpieczenia - 40%  z podkryteriami: 

3.2.1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych    - 15% 

3.2.2. ubezpieczenie od  kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku   - 6% 

3.2.3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk   - 3% 

3.2.4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej     - 16% 

4. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert dla części II zamówienia i zależności  

w wyborze najkorzystniejszej oferty: 

4.1. cena - 60%  

4.2. fakultatywne warunki ubezpieczenia - 40%   

5. W ocenie ofert wartość wyrażona w procentach odpowiada wartości wyrażonej 

 w punktach (1% = 1 pkt). 

6. W trakcie oceny ofert dla części I zamówienia  ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. 

Oferta może uzyskać w kryterium cena maksymalnie 60 pkt oraz w kryterium warunki 

fakultatywne maksymalnie 40 pkt. Punktowa ocena ofert jest sumą iloczynów punktów za 

poszczególne kryteria i procentowych wag im przypisanym. Wygrywa oferta o największej liczbie 

punktów. 

6.1. W kryterium cena (warunki wymagane)  zostanie zastosowany wzór: 
 

Ocena punktowa = (cena oferty z najniższą ceną / cena oferty badanej) x 100 pkt x 60 % 

 

6.2. W kryterium fakultatywne warunki ubezpieczenia podstawą oceny będzie stopień uwzględnienia  

fakultatywnych warunków Zamawiającego, przyjmując wagę 40%, a zagwarantowanie lepszych 

warunków od wymaganych, punktowane będzie na podstawie następujących podkryteriów: 

Punktacja za warunki fakultatywne wyliczana będzie według następującego wzoru: 

 

(XA x 15%) + (XB x 6%) + (XC x 3%) + (XD x 16%) = ………………. 

przy czym: 

XA – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 

XB – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku  

XC –ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

XD –ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

 

7. W trakcie oceny ofert dla części II zamówienia  ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. 

Oferta może uzyskać w kryterium cena maksymalnie 60 pkt oraz w kryterium warunki 

fakultatywne maksymalnie 40 pkt. Punktowa ocena ofert jest sumą iloczynów punktów za 

poszczególne kryteria i procentowych wag im przypisanym. Wygrywa oferta o największej liczbie 

punktów. 

7.1. W kryterium cena (warunki wymagane)  zostanie zastosowany wzór: 
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Ocena punktowa = (cena oferty z najniższą ceną / cena oferty badanej) x 100 pkt x 60 % 

 

7.2. W kryterium fakultatywne warunki ubezpieczenia podstawą oceny będzie stopień 

uwzględnienia fakultatywnych warunków Zamawiającego, przyjmując wagę 40%,  

a zagwarantowanie lepszych warunków od wymaganych, punktowane będzie na podstawie 

następujących podkryteriów: 

Punktacja za warunki fakultatywne wyliczana będzie według następującego wzoru: 

 

(XK x 40%) = ………………. 

 

przy czym: 

XK– ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia Autocasco, Assistance oraz NNW 

2. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą 

ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem zapisów Rozdziału IV.  

 

Rozdział XVIII Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty,  

w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiadomienie to 

zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. 

Jeżeli wskazane próby przesłania faksem i drogą elektroniczną będą nieskuteczne, zawiadomienie 

zostanie przesłane na numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy, ujawniony na stronie interne-

towej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy. 

2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, w terminie 

określonym w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy 

w sposób podany w ust. 1. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich 

współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia Zamawiającego. Z treści powyższej 

umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i po-

dział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbęd-

ne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezen-

tować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp. 

 

Rozdział XIX Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

 

Rozdział XX Informacja w sprawie postanowień Umowy. 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia pu-

blicznego na warunkach określonych we wzorze umowy. 
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2. Wzór umowy zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonaw-

cy oraz wartości umowy. 

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4a i 4b. 

 

Rozdział XXI Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania. 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI 

ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 

do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicz-

nych. 

 

Rozdział XXII Postanowienia końcowe. 

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje  

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy. 

2. Zamawiający określa w SIWZ dodatkowe wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru 

informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania, innych niż wynikające  

z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych opisane w rozdziale III.6.  

3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

4. Zamawiający nie dokonuje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część.  

6. Jeżeli wykonawcą jest ubezpieczyciel działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 

zawarta z nim umowa w ramach niniejszego postępowania nie będzie umową zawartą na zasa-

dzie wzajemności w myśl art. 102  Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpiecze-

niowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844).  Zamawiający/Ubezpieczający/Ubezpieczony 

nie będą również zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy zgodnie z art. 111 ust. 2 wymie-

nionej wyżej ustawy. 

 

Wykaz załączników do SIWZ. 

 

Załącznik Nr 1a Formularz ofertowy – Część I 

Załącznik Nr 1b Formularz ofertowy – Część II 

Załącznik nr 2 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (wzór)  

Załącznik Nr 3 Wykaz usług (wzór) 

Załącznik Nr 4a Wzór umowy – Część I  
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Załącznik Nr 4b Wzór umowy – Część II 

Załącznik nr 5 JEDZ 

Załącznik nr 6 

 

Załącznik nr 6a 

Opis przedmiotu zamówienia – Informacje Ogólne dla I oraz II Części Zamó-

wienia 

Opis przedmiotu zamówienia – Część I 

Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia – Część II 

Załącznik nr 8 Wzór formularza zgłoszenia szkody 

Załącznik nr 9 Informacje do przygotowania oferty ubezpieczeniowej 

Załącznik nr 10 Wykaz budynków – dane podstawowe 

Załącznik nr 11 Wykaz budynków – zabezpieczenia 

Załącznik nr 12 Wykaz sprzętu elektronicznego 

Załącznik nr 13  Wykaz maszyn budowlanych 

Załącznik nr 14 Wykaz pojazdów 

Załącznik nr 15 Statut ZDMiKP 

Załącznik nr 16 Wniosek o udostępnienie załączników 6-14 
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Załącznik Nr 1a  do SIWZ 

Nr sprawy 015/2017                                                                                Formularz ofertowy – Część I 

  

[data]……………  r. 

 

Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………… 

Siedziba i adres ………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu i numer faksu ………………………………………………………………………………… 

NIP   ………………………………………………………………………………… 

REGON ………………………………………………………………………………… 

Województwo ………………………………………………………………………………… 

e-mail   ………………………………………………………………………………… 

adres  ………………………………………………………………………………… 

 

O F E R T A 

dla 

Miasta Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa  

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy  

 

Nawiązując do ogłoszenia w DZ.U.2017/S 073- 139503    prowadzonym w trybie przetargu nieograni-

czonego pod nazwą: 

 

 Ubezpieczenie mienia,   

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych 

Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 

 

my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

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

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie -  podać 

nazwy i adresy wszystkich członków konsorcjum) 

 

w ramach Części nr I  

 

1. Składamy  ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ); 

 

2. cena brutto** łącznie z prawem opcji za okres 36 miesięcy, wyliczona zgodnie ze sposobem okre-

ślonym w Szczegółowym Formularzu Cenowym, wynosi: 

 
Cena zamówienia podstawowego i opcjonalnego łącznie: 

kwota:   

słownie:   
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w  tym: 

Cena zamówienia podstawowego 

kwota:   

słownie:   

Cena zamówienia wynikającego z prawa opcji 

kwota:  

słownie:   

3. Składka płatna na zasadach określonych w SIWZ.  

4. Szczegółowy formularz cenowy za poszczególne ryzyka:  

 

 
Przedmiot 

 ubezpieczenia 

Suma ubezp. /  
gwaran. w zł 

(podstawowe) 

Stawka/ 
składka 
jednost-
kowa*** 

Składka 
(12 mie-

sięcy) 

Składka  
(36 

miesię-
cy) 

Opcje 
Składka 

(36 miesię-
cy) z pra-

wem opcji 
% zł 

I II III IV V VI VII VIII IX 

1 
Ubezpieczenie 
mienia od zdarzeń 
losowych 

845 275 743,70 
(loss limit) 

zgodnie z wa-
runkami zamó-
wienia – wpis 
wykonawcy) 

 

  30 %   
‰ 

2 
Ubezpieczenia 
mienia od kradzie-
ży 

1 830 000,00 
 

  50%   
% 

3 
Ubezpieczenie 
szyb od stłuczenia 

80 000,00 
 

  10 %   
% 

4 
Ubezpieczenie 
maszyn budowla-
nych 

1 065 120,00 
 

  50 %   
% 

5 

Ubezpieczenie 
sprzęt elektro-
niczny od wszyst-
kich ryzyk 

3 805 265,08 
 

  50 %   

‰ 

6 
Ubezpieczenie 
odpowiedzialności 
cywilnej 

Zgodnie z ofertą 
 

  50 %   
% 

RAZEM  
 
 

     

 
Instrukcja: 

 Kolumna V: prosimy o podanie składki  za 12 miesięcy  

Kolumna VI: prosimy o podanie składki  za 36 miesięcy oznaczającej iloczyn kolumny V x3; 

 Kolumna VIII: prosimy o podanie składki za opcje – iloczyn składki za 36 miesięcy (kol. VI) oraz prze-

widzianej wielkości opcji (kol. VII Kolumna IX: suma łącznej składki za 36m-cy z uwzględnieniem 

prawa opcji (suma kol. VI oraz VIII)) 

III.1 Loss limit - zgodnie z oferta – wpis wykonawcy 
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III.6. Suma gwarancyjna – zgodnie z ofertą – wpis wykonawcy 

5. Przyjmujemy fakultatywne warunki ubezpieczenia. 
 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – 15% 

Lp. Warunek fakultatywny * 
Ilość 
pkt. 

A 

Infrastruktura - m.in. Infrastruktura - m.in. ulice, drogi, drogi dojazdowe, parkingi, 
place, chodniki, ścieżki i drogi rowerowe, zatoki i pętle autobusowe nie ubezpieczo-
ne w systemie sum stałych zwiększenie limitu odpowiedzialności do 5 000 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia  
Obiekty inżynieryjne będące poza ewidencją księgową ZDMiKP w Bydgoszczy, a 
które zostały oddane w zarząd/administracje ZDMiKP w Bydgoszczy przez jednostki 
samorządu terytorialnego oraz instytucje Państwowe np. mosty, wiadukty, tunele, 
kładki, przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, przepusty zwiększenie limitu 
odpowiedzialności do 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

 

17 

Brak zwiększenia   0 

B 
Zwiększenie loss limitu odpowiedzialności z polisy do 90 000 000 zł   35 

Brak zwiększenia  0 

C 

Zmiana zakresu ubezpieczenia na all risk zgodnie z OWU Wykonawcy z uwzględnie-
niem zakresu obligatoryjnego określonego w SIWZ dla budynków, budowli, maszyn, 
urządzeń i wyposażenia 

 
8 

Brak akceptacji  0 

D 
Franszyza integralna równa 0,00 PLN  5 
Franszyza integralna równa 200,00 PLN    0 

E 
 Przepięcia  zgodnie z klauzulą przepięć zwiększenie limitu odpowiedzialności do 
2 000 000,00 zł 

 
5 

Brak zwiększenia  0 

F 

Katastrofy budowlana zwiększenie limitu do wysokości 5 000 000 zł jedno i wszyst-
kie zdarzenia 
Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy zwiększenie do 
wysokości 1 000 000 zł jedno i wszystkie zdarzenia 

 

5 

Brak zwiększenia  0 

G 

Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty zwiększenie 
limitu odpowiedzialności do 1 000 000,00 zł 
Terroryzm zwiększenie limitu odpowiedzialności do 2 000 000,00 zł 

 
4 

Brak akceptacji   

H 

Dewastacja zwiększenie limitu odpowiedzialności do 1 000 000 zł  
Graffiti zwiększenie limitu odpowiedzialności do 50 000 zł  
Szkody w zieleni zwiększenie limitu odpowiedzialności do 20 000 zł  

 
10 

Brak zwiększenia  0 

I 

Dla budynków, budowli, maszyn i urządzeń, aparatów technicznych oraz wyposaże-
nia (pozycje mienia ubezpieczone w wartościach księgowych brutto), ustala się, że 
odszkodowanie wypłacone będzie do wysokości kosztów odbudowy zniszczonego 
lub uszkodzonego mienia albo zakupu środka trwałego o takich samych parametrach 
nie więcej jednak niż do 120% wartości księgowej brutto danego środka trwałego - 
tym samym wartość księgowa brutto dla tych przedmiotów zostanie powiększona o 
20%. 

 

6 

Brak włączenia  0 
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J 

Doubezpieczenie – w przypadku wyczerpania limitów odpowiedzialności ubezpie-
czający będzie miał prawo do wystąpienia o uzupełnienie limitów na warunkach za-
wartej umowy 

 
5 

Brak włączenia  0 

RAZEM: X 

    

Ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku – 6% 

Lp. Warunek fakultatywny * 
Ilość 
pkt. 

A 

Franszyza integralna równa zero w ubezpieczeniu mienia od kradzieży, kradzieży 
z włamaniem i rabunku oraz franszyza równa zero w ubezpieczeniu szyb od stłu-
czenia  

 
10 

Franszyza integralna równa 200,00 zł dla mienia  oraz 100,00 dla infrastruktury 
drogowej oraz w ubezpieczeniu szyb od stłuczenia w wysokości 50 zł 

 
0 

B 
Kradzież zwykła zwiększenie limitu odpowiedzialności do 50 000 zł  40 
Brak zwiększenia  0 

C 
 

Akceptacja włączenia podwyższonych limitów o 100% dla ryzyka kradzieży i de-
wastacji określonych w załączniku nr 6A pkt B ppkt 3.4  

 
40 

Brak włączenia  0 

D 

Doubezpieczenie – w przypadku wyczerpania limitów odpowiedzialności ubez-
pieczający będzie miał prawo do wystąpienia o uzupełnienie limitów na warun-
kach zawartej umowy 

 
10 

Brak włączenia  0 

RAZEM:  X 

   

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – 3% 

Lp. Warunek fakultatywny * 
Ilość 
pkt. 

A 
Brak franszyzy redukcyjnej  10 
Franszyza redukcyjna w wysokości 200 zł  0 

B 
Kradzież zwykła zwiększenie limitu odpowiedzialności do 30 000 zł  20 
Brak zwiększenia  0 

C 

Zwiększenie limitu ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności –limit 
100.000 zł jedno i wszystkie zdarzenia (6 miesięcy – okres odszkodowawczy, 
czasowy udział własny – 2 dni, rozszerzenie ubezpieczenia również o sprzęt 
przenośny); w ramach ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności rozu-
mie się w szczególności pokrycie przez ubezpieczyciela następujących kosztów: 
wynajęcia zewnętrznego systemu komputerowego w przypadku awarii wła-
snego, dodatkowe koszty pracy ludzi celem wprowadzenia danych lub odzy-
skania danych, dodatkowe koszty transportu, itp. 

 

35 

Brak rozszerzenia tego ubezpieczenia  0 

D 

Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty zwiększe-
nie limitu odpowiedzialności do 100 000,00 zł 
Terroryzm zwiększenie limitu odpowiedzialności do 200 000,00 zł 

 
15 

Brak zwiększenia  0 

E 
Włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym  20 
Brak włączenia klauzuli  0 

RAZEM:  X 
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 16% 

Lp. Warunek fakultatywny * 
Ilość 
pkt. 

A 
Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych w wysokości 200 zł   15 
Brak zniesienia  0 

B 
Włączenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem „winy umyślnej”     15 
Brak włączenia  0 

C 

Włączenie odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste straty 
finansowe  wynikłe z art. 417 i 417¹ K.C.– limit 1 500 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

 
20 

Brak włączenia   0 

D 
Podwyższenie wysokości podstawowej sumy gwarancyjnej do 4 000 000 zł dla 
szkód rzeczowych oraz 10 000 000 zł dla szkód osobowych 

 
40 

Brak włączenia  0 

E 

Klauzula odtworzenia sumy 
Niniejszym postanowieniem strony uzgadniają, że suma ubezpiecze-
nia/gwarancyjna/limit odpowiedzialności będzie odtworzony na wniosek 
Ubezpieczonego w przypadku szkody do maksymalnej wysokości 100% limitów 
wyznaczonych w wymaganych warunkach ubezpieczenia. 

 

10 

Brak włączenia  0 

RAZEM  x 

* - zaznacz wybór X – w przypadku braku oznaczenia wyboru Zamawiający przyjmuje brak akcep-

tacji (i tym samym nie nalicza punktów)  

 

6. Oświadczamy, że ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym  uwzględniają wszystkie 

elementy cenotwórcze, w szczególności wszystkie koszty i wymagania Zamawiającego odnoszące 

się do przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i konieczne dla prawidłowej jego realizacji. 

 

7. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór 

przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podat-

kowego / będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie 

i wartości (w tym w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami to Zamawiający będzie 

płatnikiem podatku od towarów i usług – podatku VAT - oraz będzie zobowiązany do przekazania 

go na rachunek właściwego urzędu skarbowego; oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowego na-

bycia towarów): 

 

_______________________________________________________________________________ 
 [należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od 

towarów i usług] 

8. Zobowiązujemy się wykonać cały przedmiot zamówienia przez okres określony w SIWZ. 
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9. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach określonych 

w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że: 

10.1. przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie****)
 

10.2. powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: ****)
 

 

_______________________________________________________________________________ 
 część (zakres) przedmiotu zamówienia 

   

_________________________________________________________________________________ 
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

________________________________________________________________________________ 
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

11. Oświadczamy, że informacje i dokumenty ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(tylko, jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony) 

nie mogą być udostępnione, gdyż  są zastrzeżone jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębior-

stwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

W załączeniu przedkładamy uzasadnienie, że zastrzeżone informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa. 

 

12. Wadium należy zwrócić na rachunek nr ________________________ w banku 

_______________________ (dotyczy formy pieniężnej). 

 

13. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ________ 

_____________________________________________________________________ 

nr  telefonu_____________________________ 

nr faksu________________________________ 

e-mail__________________________________ 

14. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                              

________________________________________ 

czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy  

 

*) niepotrzebne skreślić  

**) cenę oferty należy podać z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, 

***) „stawka” ma jedynie charakter orientacyjny, nie będzie brana pod uwagę na etapie oceny ofert; 

przez stawkę rozumie się stawkę bazową dla rocznego okresu ubezpieczenia, dotyczącą poszczegól-

nych rodzajów mienia bez wliczania ceny poszczególnych klauzul, limitów i rozszerzeń;  

****) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie wykreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia pola w 

pkt 10 formularza oznaczonego: „część (zakres) przedmiotu zamówienia”, „część (zakres) przedmiotu 

zamówienia oraz nazwa (firma) podwykonawcy” - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca 
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nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i  Wykonawca nie 

polega na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu  
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Załącznik Nr 1b  do SIWZ 

Nr sprawy 015/2017                   Formularz ofertowy –  Część II 

  

[data]……………  r. 

 

Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………… 

Siedziba i adres ………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu i numer faksu ………………………………………………………………………………… 

NIP   ………………………………………………………………………………… 

REGON ………………………………………………………………………………… 

Województwo ………………………………………………………………………………… 

e-mail   ………………………………………………………………………………… 

adres  ………………………………………………………………………………… 

 

O F E R T A 

         

dla 

Miasta Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa  

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy  

 

Nawiązując do ogłoszenia  w DZ.U.2017/S 073- 139503 prowadzonym w trybie przetargu nieograni-

czonego pod nazwą: 

 

  Ubezpieczenie mienia,   

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych 

Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 

 

my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

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

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie -  podać 

nazwy i adresy wszystkich członków konsorcjum) 

 

w ramach Części nr II  

 

1. Składamy  ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ); 

2. cena brutto** łącznie z prawem opcji za okres 36 miesięcy, wyliczona zgodnie ze sposobem okre-

ślonym w Szczegółowym Formularzu Cenowym, wynosi: 

 

kwota:   

słownie:   
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w  tym: 

Cena zamówienia podstawowego 

kwota:   

słownie:   

Cena zamówienia wynikającego z prawa opcji 

kwota:  

słownie:   

 

3. Składka płatna na zasadach określonych w SIWZ.  

4. Szczegółowy Formularz Cenowy za poszczególne ryzyka: 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezp. / 

gwaran.  
(podstawowe) 

Składka 
w zł 

(12 mie-
sięcy)  

 

Składka 
w zł 

(36 mie-
siące) 

Opcje Składka w zł 
(36 miesięcy) 

z prawem 
opcji 

% zł 

I II III IV V VI VII VIII 

1 
Obowiązkowe ubezpie-
czenie odpowiedzialności 
cywilnej ppm 

5 mln EUR/ 
1 mln EUR 

  

50% 

  

2 
Ubezpieczenie autoca-
sco/ass 

582 600,00 zł     

3 
Ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypad-
ków 

10 000,00 zł     

RAZEM       

 
Instrukcja: 

 Kolumna V: prosimy o podanie składki  za 12 miesięcy  

Kolumna VI: prosimy o podanie składki  za 36 miesięcy oznaczającej iloczyn kolumny V x3; 

 Kolumna VIII: prosimy o podanie składki za opcje – iloczyn składki za 36 miesięcy (kol. VI) oraz prze-

widzianej wielkości opcji (kol. VII)  

Kolumna IX: suma łącznej składki za 36m-cy z uwzględnieniem prawa opcji (suma kol. VI oraz VIII)  
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6. Przyjmujemy fakultatywne warunki ubezpieczenia. 

 
 

Ubezpieczenia komunikacyjne – 40% 

Lp. Warunek fakultatywny * 
Ilość 
pkt. 

A 
Autocasco - gwarantowana suma ubezpieczenia AC przez każdy roczny okres ubez-
pieczenia pojazdów 

 
20 

Brak włączenia  0 

B 

Autocasco - włączenie do ochrony klauzuli pojazdu bez nadzoru: 
Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe na skutek kradzieży, czę-
ści lub wyposażenia pojazdu lub zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, gdy 
pojazd został pozostawiony bez nadzoru oraz:  
A. pozostawiono w pojeździe dokumenty (dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu) 
lub kluczyki lub sterowniki służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub uru-
chomienia urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, lub 
B. nie uruchomiono wszystkich wymaganych urządzeń zabezpieczających pojazd 
przed kradzieżą. 
Limit:  2 zdarzenia w okresie obowiązywania umowy 

 

10 

Brak włączenia  0 

C 

Autocasco - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o uszkodzenie pojazdu podczas  
naprawy, czyszczenia, konserwacji, oraz po przekazaniu pojazdu osobom trzecim  
w celu wykonania tych prac 

 
10 

Brak włączenia  0 

D 

Autocasco – Włączenie klauzuli kosztów dodatkowych w brzmieniu: 
Z    zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
Ubezpieczyciel gwarantuje limit w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zda-
rzenia w ciągu każdego rocznego okresu ubezpieczenia na pokrycie następujących 
kosztów dodatkowych w trakcie trwania okresu ubezpieczenia: 

• zapobieżenia zwiększeniu się szkody i zabezpieczenia pojazdu po szkodzie  
w tym uzasadnionej wymiany zamków i innych zabezpieczeń, 

• holowania powypadkowego, 

• postoju uszkodzonego pojazdu na parkingu, 

• holowania pojazdu pomiędzy miejscem postoju uszkodzonego pojazdu  
na parkingu, a wskazanym przez Ubezpieczonych miejscem/serwisem na-
prawczym, 

• obowiązkowego dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 
81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

 

20 

Brak włączenia  0 

E 

Assistance – rozszerzenie zakresu dla pozostałych pojazdów nieobjętych ubezpie-
czeniem assistance oraz w przypadku niemożności zagwarantowania pełnego zakre-
su usług assistance w stosunku do określonego rodzaju pojazdu dopuszczalna jest 
deklaracja pokrycia kosztów działań objętych zakresem assistance, które Ubezpie-
czony podejmie we własnym zakresie z ustaleniem limitu nie większego niż 5 000 zł 
na jedno i 10 000 zł na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

 

30 

Brak włączenia  0 

F 
NNW – zwiększenie sumy ubezpieczenia z 10 000 zł do 20 000 zł  10 
Brak zwiększenia  0 

RAZEM: x 
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7. Oświadczamy, że ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym  uwzględniają wszystkie 

elementy cenotwórcze, w szczególności wszystkie koszty i wymagania Zamawiającego odnoszące 

się do przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i konieczne dla prawidłowej jego realizacji. 

 

8. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór 

przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podat-

kowego / będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie 

i wartości (w tym w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami to Zamawiający będzie 

płatnikiem podatku od towarów i usług – podatku VAT - oraz będzie zobowiązany do przekazania 

go na rachunek właściwego urzędu skarbowego; oraz w przypadku wewnątrzwspólnotowego na-

bycia towarów): 

_______________________________________________________________________________ 
 [należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od 

towarów i usług] 

9. Zobowiązujemy się wykonać cały przedmiot zamówienia przez okres określony w SIWZ. 

10. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach określonych 

w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, że: 

11.1. przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie***) 

11.2. powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: ***) 

 

_______________________________________________________________________________ 
 część (zakres) przedmiotu zamówienia 

_________________________________________________________________________________ 
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

________________________________________________________________________________ 
część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

12. Oświadczamy, że informacje i dokumenty ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(tylko, jeśli dotyczy - podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony) 

nie mogą być udostępnione, gdyż  są zastrzeżone jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębior-

stwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

W załączeniu przedkładamy uzasadnienie, że zastrzeżone informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa. 

 

13. Wadium należy zwrócić na rachunek nr ________________________ w banku 

_______________________ (dotyczy formy pieniężnej). 

 

14. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ________ 

_____________________________________________________________________ 

nr  telefonu_____________________________ 

nr faksu________________________________ 

e-mail__________________________________ 
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15. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________ 

czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób  

               upoważnionych do reprezentowania Wyko-

nawcy  

*) niepotrzebne skreślić  

**) cenę oferty należy podać z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, 

***) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie wykreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia pola w 

pkt 10 formularza oznaczonego: „część (zakres) przedmiotu zamówienia”, „część (zakres) przedmiotu 

zamówienia oraz nazwa (firma) podwykonawcy” - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca 

nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i  Wykonawca nie 

polega na zasobach podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu  
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Nr sprawy 015/2017                                                                                              Załącznik Nr 2  do SIWZ 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór) 

 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

NALEŻY ZŁOŻYĆ W CIĄGU 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ  

INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT 

 

Ja niżej podpisany _________________________________________________________________ 

imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 

będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

 

__________________________________________________________________________________ 

nazwa i siedziba Wykonawcy 

 

biorącego udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

 

  Ubezpieczenie mienia,  odpowiedzialności cywilnej  

oraz ubezpieczeń komunikacyjnych 

Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy część …………. 

 

niniejszym oświadczam, iż 

 

- Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.,  

wraz z innym Wykonawcą (bądź innymi Wykonawcami) biorącymi udział w ww. postępowaniu *), 

 

- Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej łącznie z: *) 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Siedziba 

   

   

   

 

 

 

______________________ _____________________________ 

      miejscowość, data podpis osoby składającej oświad-

czenie 

 

*) niepotrzebne skreślić
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Nr sprawy 015/2017                                                                                               Załącznik Nr 3  do SIWZ 

Wykaz usług (wzór) 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W WEZWIANIU 

SKIEROWANYM DO WYKONWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA  

 

Ja niżej podpisany _________________________________________________________________ 

imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 

będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

__________________________________________________________________________________ 

nazwa i siedziba Wykonawcy 

 

biorącego udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

 

Ubezpieczenie mienia,  odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych 

Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 

 

niniejszym oświadczam, iż: 

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określone przez Zamawiającego zgodnie 

z SIWZ , na dowód czego przedstawiam : 

 

Wykaz zrealizowanych usług w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie: 

 Części I 

Okres realizacji 

zamówienia 

Nazwa Zamawiają-

cego/ Ubezpiecza-

jącego 

Przedmiot zamówie-

nia/ ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia mająt-

ku/suma gwarancyjna OC 

    

    

    

 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i potwierdza ważność złożonych oświadczeń i 

danych załączonych do oferty z dnia …………… na dowód czego przedstawiam: 

 

 

______________________ _____________________________ 

miejscowość, data                     podpis osoby składającej oświadczenie 

 

*)- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4a do SIWZ 

Wzór umowy – część I 

 

Wzór Umowy 

 

Umowa Nr …………../2017 – Część I  

 

zawarta w Bydgoszczy, w dniu ………….. 2017 r. pomiędzy: 
 
Miastem Bydgoszcz, z siedzibą w Bydgoszczy (85-102), przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 
953-101-18-63, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 
Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy (85-844) przy ul. Toruńskiej 174a, na podstawie pełnomocnictwa 
Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2017r. (WOA-I.0052.11.2017), zwanego dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 
  a 

 

……………………………………………………………………………………………., reprezentowanym przez:  

............................................................................................. .zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

-  (łącznie zwani Stronami), na podstawie wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 

przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

przy udziale brokera ubezpieczeniowego  

NORD PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębior-

ców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 

956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 PLN 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t. jedn.  Dz. U. z 2015r., poz. 2164), w oparciu o postępowanie przetargowe w trybie przetargu nie-

ograniczonego, Zamawiający udziela Wykonawcy Zamówienia publicznego dotyczącego ubezpiecze-

nia mienia,  odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Zarządu Dróg Miejskich 

i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1.1. ubezpieczenie od zdarzeń losowych, 

1.2. ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży  z włamaniem i rabunku, 

1.3. ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia, 

1.4. ubezpieczenie maszyn budowlanych 

1.5. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
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1.6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Specyfikacja Istotnych Warunków Za-

mówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy. 

 

3. Akty prawne i Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy: 

 

Nazwa OWU/ przepisu prawnego szczegółowego 

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych z dnia ………………. 

Ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży  z włamaniem i rabunku, dewastacji 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od kradzieży z dnia ………………. 

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia, 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia szyb od stłuczenia i rozbicia 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z dnia …………………….Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia   

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

 

4. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie Umowy ze strony Wykonawcy: 

Rodzaj ubezpiecze-

nia 

Dane kontaktowe osób 

uczestniczących w wykony-

waniu umowy 

Zatrudnienie 

Umowa o 

pracę 

TAK/NIE* 

Zakres kompetencyjny 

współpracy (polisowy, 

szkodowy, nadzorczy) ** 

Ubezpieczenia ma-

jątkowe 

   

   

   

   

   

Ubezpieczenia od-

powiedzialności 

cywilnej  

   

   

   

*odpowiednio określić 

**odpowiednio opisać. 

§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 

1. Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

2. Przewidywany termin obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej: 01.06.2017 r. – 31.05.2020 r. 
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§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część 

niniejszej Umowy. 

2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych 

umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 

4. Przedmiot umowy będzie wykonywany przez zespół, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę 

schematem organizacyjnym,  gdzie został wskazany skład osobowy pracowników wraz z określe-

niem funkcji. Zamawiający wymaga, by czynności  polegające na faktycznym wykonywaniu usługi 

były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podsta-

wie umowy o pracę, o ile nie są (będą) wykonywane prze daną osobę w ramach prowadzonej 

przez nią działalności gospodarczej; schemat musi być aktualizowany na bieżąco, tj. za każdym 

razem, gdy nastąpi zmiana personelu realizującego przedmiot umowy.    

 

§ 5 

NIEZMIENNOŚĆ UMOWY 

1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty. 

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które mogą polegać na: 

1.1. zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z:  

1.1.1. nabywaniem/ zbywaniem/ likwidacją środków trwałych, 

1.1.2. modernizacją/ ulepszeniem środków trwałych, 

1.1.3. oddaniem i przekazaniem do użytku nowych inwestycji, 

1.1.4. umowami cywilno - prawnymi (uchwałami) nakładającymi na Zamawiającego 

obowiązek ubezpieczenia. 

1.2. zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: 

1.2.1. zmianą zakresu wykonywanej działalności, 

1.2.2. ujawnieniem się nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ, 

1.3. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu 

zamówienia określone w SIWZ;  

1.4. wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów 

ubezpieczenia, 

1.5. włączeniu nowej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, 

1.6. korzystnych dla Zamawiającego zmianach zakresu ubezpieczenia wynikających ze zmian 

ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, 

1.7. zmianie warunków umowy ubezpieczenia wynikające ze zmiany obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 

1.8. zmianie polegającej na poprawieniu błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i 

liczbowych, zmianie układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych , 

niepowodujących zmiany celu i istoty umowy, 

1.9. zmianie w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć 

użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy, 
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1.10. zmianie w przypadku konieczności dokonania uszczegółowienia, wykładni lub 

doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany i istoty 

umowy 

1.11. zmianie w terminie realizacji zamówienia, w przypadku powstania okoliczności, których 

nie można było wcześniej przewidzieć, a które uniemożliwiają realizację zamówienia w 

pożądanym terminie, 

1.12. zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny 

jednostkowej związane ze wzrostem wynagrodzenia za płace ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę; 

1.13. związane ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

pracowników Wykonawcy. Ciężar udowodnienia kwoty rzeczywiście poniesionych 

kosztów i ich wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu wykonania umowy 

(cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony 

ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do 

umowy) w całości spoczywa na stronie, która się na nie powołuje, 

1.14. zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w 

umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części 

wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana 

(zwiększona lub zmniejszona). 

1.15. W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 2.13 i 2.14 powyżej każda ze stron 

umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, 

może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia o kwotę kosztu poniesionego przez Wykonawcę, a w przypadku stawki 

podatku VAT od daty jego zmiany. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i 

wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą 

jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w 

formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) wraz ze wskazaniem terminu 

ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy 

dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń 

dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

1.16. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 

1.17. W pozostałych nie poruszonych powyżej aspektach przewidywanej zmiany umowy za-

stosowanie ma art. 144 ustawy. 

 

§ 6 

SKŁADKI 

1. Maksymalna wartość umowy (wysokość składki) za cały okres trwania umowy wynosi : 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

 

i jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ………………., w  tym: 
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podstawowa wartość umowy: 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

wartość umowy wynikająca z prawa opcji 

 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

 

2.  Terminy płatności składek: 
 

Nr raty Termin 

I rata 10.08.2017 r. 

II rata 10.01.2018 r. 

III rata 10.08.2018 r. 

IV rata 10.01.2019 r. 

V rata 10.08.2019 r. 

VI rata 10.01.2020 r. 

Dodatkowe składki / płatności w ramach prawa opcji 

w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia  

 

2. Płatność składki na konto zakładu ubezpieczeń zostanie podana w wystawionych dokumentach  

potwierdzających ochronę ubezpieczeniową. 

3. Przy wyliczaniu składki za ubezpieczenia zawierane na okres krótszy niż 12 miesięcy Wykonawcy 

muszą wziąć pod uwagę faktyczny okres ubezpieczenia – nie będzie miała zastosowania składka 

minimalna i tabela frakcyjna. 

4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 

zastosowania w opcjach stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, 

proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony ubezpieczeniowej wg systemu pro 

rata temporis (bez stosowania składki minimalnej i tabeli frakcyjnej). 

5. W przypadku niezrealizowania w pełni umowy co do wartości wynikającej z prawa opcji  o której 

mowa w ust. 1 pkt 2 w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych 

roszczeń wobec Zamawiającego.  

 

§ 7 

PRAWO OPCJI 

1. W okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, 

które dotyczyć może następującego zakresu:  

 

 

Rodzaje ubezpieczeń 

Wysokość opcji 

(w stosunku do zamówienia podstawowego) 

ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych  
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Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem 

(dewastacja) 

 

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia  

Ubezpieczenie maszyn budowlanych  

ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk  

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

 

2. Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu prawa opcji, natomiast 

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte prawem opcji. 

3. Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu 

o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, tj. rozumiane jako składki/stawki za 

12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane w systemie pro rata temporis oraz 

odrębnie  ustalonej wysokości składki na warunkach i stawkach określonych i uzgodnionych dla 

danego rodzaju odpowiedzialności cywilnej i szkód powstałych w wyniku dewastacji. 

4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia opcjonal-

nego. 

§ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2.  W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu 

niniejszej Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, ubezpieczycielowi należy się składka za okres, w którym 

udzielał on ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie składek nastąpi z rozliczeniem co do dnia, 

według zasady pro rata temporis.  

4. W przypadku nieterminowej realizacji odszkodowań z zawartej umowy ubezpieczenia z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługują odsetki ustawowe za czas opóź-

nienia od łącznej kwoty należnego przeterminowego odszkodowania. Przez nieterminową reali-

zację odszkodowań rozumie się przekroczenie terminów określonych w art. 817 KC. W razie 

zwłoki Zamawiający może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych KC.   

 

§ 9 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 

sporów przez Strony, które mogą powstać pomiędzy nimi na gruncie Umowy. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sądy 

właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844). 

 

§ 10 

PODWYKONAWSTAWO 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Ubezpieczyciela z usług podwykonawców 

przy wykonywaniu obsługi prawnej i likwidacji szkód określonej niniejszą umową za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego. 
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2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

3. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z umową generalną lub umowami indywidualny-

mi składane są przez strony tej umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za po-

kwitowaniem lub przesyłane listem poleconym. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również umów indywidualnych wymagają formy pisem-

nej pod rygorem nieważności. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 

              

 

 

.............................................................                        ................................................................ 
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Załącznik Nr 4b do SIWZ 

Wzór umowy – część II 

 

Wzór Umowy 

 

Umowa Nr …………../2017 – Część II 

 

 zawarta w Bydgoszczy, w dniu ………….. 2017 r. pomiędzy: 
 
Miastem Bydgoszcz, z siedzibą w Bydgoszczy (85-102), przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 
953-101-18-63, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  
w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy (85-844) przy ul. Toruńskiej 174a, na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2017r. (WOA-I.0052.11.2017), 
zwanego dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………….,  

a  ..............................................................................................zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

-  (łącznie zwani Stronami), na podstawie wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 

przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

przy udziale brokera ubezpieczeniowego  

NORD PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębior-

ców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 

956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 PLN 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t. jedn.  Dz. U. z 2015r., poz. 2164), w oparciu o postępowanie przetargowe w trybie przetargu nie-

ograniczonego, Zamawiający udziela Wykonawcy Zamówienia publicznego dotyczącego ubezpiecze-

nia mienia,  odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Zarządu Dróg Miejskich 

i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

1.2. ubezpieczenie auto casco, 

1.3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 

1.4. ubezpieczenie assistance 

 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamó-

wienia wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy. 

3. Akty prawne i Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy: 
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Nazwa OWU/ przepisu prawnego szczegółowego 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z 

późn. zm.) 

ubezpieczenie auto casco 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia auto casco z dnia ………………. 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

Ubezpieczenie assistance 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia assistance ….. 

 

4. W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów me-

chanicznych (oraz międzynarodowego certyfikatu Zielonej Karty) Wykonawca na wniosek Zama-

wiającego wystawi bezpłatnie  indywidualne potwierdzenia dla każdego pojazdu objętego ubez-

pieczeniem. 

5. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie Umowy ze strony Wykonawcy: 

Rodzaje szkód 

Dane kontaktowe osób 

uczestniczących w wykony-

waniu umowy 

Zatrudnienie 

Umowa o 

pracę 

TAK/NIE* 

Zakres kompetencyjny 

współpracy (polisowy, 

szkodowy, nadzorczy) ** 

Ubezpieczenia  

komunikacyjne 

 

   

   

   

   

   

*odpowiednio określić 

**odpowiednio opisać. 

§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 

1. Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

2. Przewidywany termin obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej: 01.06.2017 r. – 31.05.2020 r. 

 

§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część 

niniejszej Umowy. 

2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych 

umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 

4. Przedmiot umowy będzie wykonywany przez zespół, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę 

schematem organizacyjnym,  gdzie został wskazany skład osobowy pracowników wraz z określe-
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niem funkcji. Zamawiający wymaga, by czynności  polegające na faktycznym wykonywaniu usługi 

były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podsta-

wie umowy o pracę, o ile nie są (będą) wykonywane prze daną osobę w ramach prowadzonej 

przez nią działalności gospodarczej; schemat musi być aktualizowany na bieżąco, tj. za każdym 

razem, gdy nastąpi zmiana personelu realizującego przedmiot umowy.    

 

§ 5 

NIEZMIENNOŚĆ UMOWY 

 

1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty. 

2. Zamawiający przewiduje następujące istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które mogą polegać na: 

1.1. zmianie wielkości sum ubezpieczenia w związku z:  

1.1.1. nabywaniem/ zbywaniem/ pojazdów, 

1.1.2. modernizacją/ ulepszeniem pojazdów, 

1.1.3. umowami cywilno- prawnymi nakładającymi na Zamawiającego obowiązek 

ubezpieczenia. 

1.2. zmianie zakresu ubezpieczenia w związku z: 

1.2.1. zmianą zakresu wykonywanej działalności, 

1.2.2. ujawnieniem się nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ, 

1.3. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu 

zamówienia określone w SIWZ;  

1.4. wydłużeniu/ skróceniu okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wyrównaniu terminów 

ubezpieczenia, 

1.5. włączeniu nowej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, 

1.6. korzystnych dla Zamawiającego zmianach zakresu ubezpieczenia wynikających ze zmian 

ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, 

1.7. zmianie warunków umowy ubezpieczenia wynikające ze zmiany obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 

1.8. zmianie polegającej na poprawieniu błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i 

liczbowych, zmianie układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych , 

niepowodujących zmiany celu i istoty umowy, 

1.9. zmianie w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć 

użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy, 

1.10. zmianie w przypadku konieczności dokonania uszczegółowienia, wykładni lub 

doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany i istoty 

umowy 

1.11. zmianie w terminie realizacji zamówienia, w przypadku powstania okoliczności, których 

nie można było wcześniej przewidzieć, a które uniemożliwiają realizację zamówienia w 

pożądanym terminie, 

1.12. zmianie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy i ceny 

jednostkowej związane ze wzrostem wynagrodzenia za płace ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę; 
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1.13. związane ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

pracowników Wykonawcy. Ciężar udowodnienia kwoty rzeczywiście poniesionych 

kosztów i ich wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu wykonania umowy 

(cenę jednostkową rozumianą jako składka za 12 miesięczny okres ochrony 

ubezpieczeniowej, o której mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do 

umowy) w całości spoczywa na stronie, która się na nie powołuje, 

1.14. zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w 

umowie procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części 

wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana 

(zwiększona lub zmniejszona). 

1.15. W celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 2.13 i 2.14 powyżej każda ze stron 

umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, 

może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia o kwotę kosztu poniesionego przez Wykonawcę, a w przypadku stawki 

podatku VAT od daty jego zmiany. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis i 

wyliczenie wpływu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy (cenę jednostkową rozumianą 

jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w 

formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy) wraz ze wskazaniem terminu 

ich zaistnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy 

dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń 

dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

1.16. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 

1.17. W pozostałych nie poruszonych powyżej aspektach przewidywanej zmiany umowy za-

stosowanie ma art. 144 ustawy. 

 

§ 6 

SKŁADKI 

1. Maksymalna wartość umowy (wysokość składki) za cały okres trwania umowy wynosi : 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

i jest zgodna ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia ………………., w  tym: 

podstawowa wartość umowy: 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

wartość umowy wynikająca z prawa opcji 

kwota: …………………………………………………………………………………………………………. 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….) 

 



 
  Ubezpieczenie mienia,  odpowiedzialności cywilnej oraz  

ubezpieczeń komunikacyjnych Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy   
 

 

47 | S t r o n a  
 

 

 

 

2. Terminy płatności składek: 

 

Nr raty Termin 

I rata 10.08.2017 r. 

II rata 10.01.2018 r. 

III rata 10.08.2018 r. 

IV rata 10.01.2019 r. 

V rata 10.08.2019 r. 

VI rata 10.01.2020 r. 

Dodatkowe składki / płatności w ramach prawa opcji 

w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia  

 

2. Płatność składki na konto zakładu ubezpieczeń zostanie podana w wystawionych dokumentach  

potwierdzających ochronę ubezpieczeniową. 

3. Przy wyliczaniu składki za ubezpieczenia zawierane na okres krótszy niż 12 miesięcy Wykonawcy 

muszą wziąć pod uwagę faktyczny okres ubezpieczenia – nie będzie miała zastosowania składka 

minimalna i tabela frakcyjna. 

4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 

zastosowania w opcjach stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, 

proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony ubezpieczeniowej wg systemu pro 

rata temporis (bez stosowania składki minimalnej i tabeli frakcyjnej). 

5. W przypadku niezrealizowania w pełni umowy co do wartości wynikającej z prawa opcji  o której 

mowa w ust. 1 pkt 2 w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych 

roszczeń wobec Zamawiającego.  

 

§ 7 

PRAWO OPCJI 

1. W okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, 

które dotyczyć może następującego zakresu:  

 

 

Rodzaje ubezpieczeń 

Wysokość opcji 

(w stosunku do zamówienia podstawowego) 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posia-

daczy pojazdów mechanicznych 

 

Ubezpieczenie autocasco  

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypad-

ków 

 

Ubezpieczenie assistance  

 

2. Zamawiający może złożyć jednostronne oświadczenie woli o wykonaniu prawa opcji, natomiast 

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte prawem opcji. 
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3. Prawo opcji będzie realizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu 

o składki/stawki za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, tj. rozumiane jako składki/stawki za 

12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, rozliczane w systemie pro rata temporis oraz 

odrębnie  ustalonej wysokości składki na warunkach i stawkach określonych i uzgodnionych dla 

danego rodzaju odpowiedzialności cywilnej i szkód powstałych w wyniku dewastacji. 

4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie o realizację zamówienia opcjonal-

nego. 

 

§ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiają-

cy może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczno-

ściach. 

2.  W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu 

niniejszej Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, ubezpieczycielowi należy się składka za okres, w którym 

udzielał on ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie składek nastąpi z rozliczeniem co do dnia, 

według zasady pro rata temporis.  

4. W przypadku nieterminowej realizacji odszkodowań z zawartej umowy ubezpieczenia z przy-

czyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługują odsetki ustawowe za czas 

opóźnienia od łącznej kwoty należnego przeterminowego odszkodowania. Przez nieterminową 

realizację odszkodowań rozumie się przekroczenie terminów określonych w art. 817 KC. W ra-

zie zwłoki Zamawiający może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych KC.   

 

§ 9 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania 

sporów przez Strony, które mogą powstać pomiędzy nimi na gruncie Umowy. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sądy 

właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844). 

§ 10 

PODWYKONAWSTAWO 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania przez Ubezpieczyciela z usług podwykonawców 

przy wykonywaniu obsługi prawnej i likwidacji szkód określonej niniejszą umową za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

3. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy. 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z umową generalną lub umowami indywidualny-

mi składane są przez strony tej umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za po-

kwitowaniem lub przesyłane listem poleconym. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również umów indywidualnych wymagają formy pisem 
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nej pod rygorem nieważności. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 

              

 

 

 

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