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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne”  

 

1. NAZWA ORAZ  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o. 

Adres: 97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 

województwo łódzkie 

Adres e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl 

Strona internetowa: www.wodkan-belchatow.pl 

tel./fax. 44 634 90 00, tel. 44 634 90 05 

NIP: 769-050-22-13; REGON: 590005919 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w  trybie  przetargu  nieograniczonego zgodnie z §15 Regulaminu 

Udzielania Zamówień Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.  

w Bełchatowie, określającego zasady i tryb udzielania zamówień, do których nie mają 

zastosowania zgodnie z art.132 i 133 ust.1 przepisy Ustawy Pzp (Dz.U. z 2015, poz.2164 oraz  

z 2016, poz.831). 

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia - § 5 Regulaminu. 

2.3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  § 14  Regulaminu. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia- środków transportu Zakładu Wodociągów                           

i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w zakresie:  

„Kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego”  

W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą:  

 Obowiązkowe Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych,  

 Ubezpieczenie Autocasco, 

 Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy oraz pasażerów, 

 Ubezpieczenia Assistance. 

Szczegółowe warunki ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku            

nr 2 do SIWZ. 

 

3.2. Wykonawca musi zapewnić osobę/osoby do prowadzenia kompleksowej obsługi Zamawiającego. 

Osoba/osoby, o których mowa wyżej muszą być dostępne od poniedziałku do piątku  w godz.  

8-15. 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
Zamawiający jest obsługiwany przez Brokera Ubezpieczeniowego MENTOR S.A. Oddział Wrocław                

ul. Krzycka 15a/9, który uczestniczy w niniejszym postępowaniu i będzie pośredniczyć przy zawieraniu  

i realizacji umów ubezpieczeniowych i wystawianiu dokumentów ubezpieczeniowych, zwanego dalej 

„pośrednikiem ubezpieczeniowym”. 

 

3.5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 25.10.2016r. – 24.10.2017r. 
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5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU       

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż prowadzi 

działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności 

ubezpieczeniowej  (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.) na podstawie zezwolenia ministra 

właściwego do spraw instytucji finansowych na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej  

w zakresie jednej lub kilku grup ubezpieczeń albo jednego lub kilku rodzajów ubezpieczeń 

wymienionych w załączniku do ww. ustawy, co najmniej jednak w zakresie tożsamym  

z przedmiotem niniejszego zamówienia. 

b) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym                  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

c) znajdują się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na przestrzeni 

ostatnich 3 lat kalendarzowych, tj. 2013-2015, spełnia  wymogi ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie tzw. „wskaźników bezpieczeństwa”: 

 Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi – co najmniej 100%, 

 Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami – co najmniej 100 %,  

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych 

w § 10 Regulaminu. 

5.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni  z postępowania  

o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. 

5.4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

5.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z Regulaminem, 

b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  

f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić  na podstawie                

§ 21 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny, 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.    

5.6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy                          

i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia –       

nie spełnia. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU    

W POSTĘPOWANIU. 

 

6.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ     

(wg wzoru Zamawiającego).  

6.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ złożone  w  formie oryginału i podpisane przez 

osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (wg wzoru Zamawiającego). 
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6.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do  SIWZ (wg wzoru 

Zamawiającego). 

6.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji            

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia             

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem            

terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność    

przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z   oryginałem”. 

W przypadku, gdy przedstawiony odpis z rejestru nie odzwierciedla stanu faktycznego i może 

wprowadzić w błąd, co do poprawności złożenia oferty (uprawnienia do jej podpisywania) 

wymagane jest przedłożenie złożonego wniosku o wpis do odpowiedniego rejestru 

zawierającego dane o zmianie stanu np. reprezentacji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ww. dokumentu składa 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

6.5. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 

6.6. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, 

o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.) we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem 

niniejszego postępowania. 

6.7. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie wysokości wskaźników potwierdzające spełnianie             

warunku opisanego w pkt.5, ppkt. 5.1. lit. c), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ 

(wg wzoru Zamawiającego). 

 

Uwaga: 

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w oryginale, bądź w formie kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby (podpis i imienna pieczęć) 

upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                     

Z WYKONAWCAMI   ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                         

A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                                

Z WYKONAWCAMI. 

 

7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane           

Zamawiającemu i Wykonawcy w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie            

ww. dokumentów w formie faksu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie           

pisemnej. Numer faksu Zamawiającego: 44 634 90 05. 

7.2.  Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od drugiej strony  niezwłocznego potwierdzenia faktu 

otrzymania dokumentu lub informacji o której mowa w pkt.7.1.  

7.3.  Zamawiający   udostępni   dokumentację   z   postępowania   na   pisemny  wniosek   osoby          

zainteresowanej.  Wniosek  o  udostępnienie  dokumentacji  należy  składać  w  Sekretariacie          

Zamawiającego. Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego. 

7.4.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

 w sprawach dot. przedmiotu zamówienia:  

 p. Wioletta Sałacińska – tel. 44 634 90 00 w. 186; 

 Szymon Piotrowski – Mentor S.A. Oddział we Wrocławiu; ul. Krzycka 15a/9;  

             53 – 019 Wrocław;  tel. 71 343 12 21 

 w sprawach proceduralnych - p. Agnieszka Niziołek, tel. 44 634 90 00 w. 135 

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz                     

z upływem terminu do składania ofert. 
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9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.2. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny na 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr 1 do SIWZ.  

9.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

9.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

9.5. Oferta  musi  zawierać  wszystkie  wymagane  dokumenty,  oświadczenia  i  załączniki            

wyszczególnione w pkt.6 SIWZ.  

9.6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz            

z  tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych. 

9.7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do 

reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania. 

9.8. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych            

dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

9.9. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on            

obowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zakres upoważnienia. 

9.10. Wszystkie strony oferty, a także wszystkie naniesione zmiany muszą być parafowane przez            

osobę podpisującą ofertę. 

9.11. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, 

uniemożliwiający zdekompletowanie oferty. 

9.12. Wykonawca umieści swoją ofertę wraz z załączonymi dokumentami w zamkniętej kopercie,             

opatrzonej pieczęcią Wykonawcy i zaadresowanej do Zamawiającego w następujący sposób: 

Zakład Wodociągów  i Kanalizacji „WOD. -.KAN.” Sp. z o.o. 

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów 

Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne”                 

Nr sprawy 66/SK/FA/2016 

Nie otwierać przed godz. 11.00 
 
dnia 03.10.2016 r. 

      

W przypadku niewłaściwego oznaczenia i zabezpieczenia oferty, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie. 

 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

10.1. Termin składania ofert upływa w dniu 03.10.2016r. o godz. 10:45. 

10.2. Oferty mogą być składane osobiście przez oferentów lub ich upoważnionych                 

przedstawicieli  w   siedzibie  Zamawiającego   tj.   w  Bełchatowie   przy  ul.  Św.  Faustyny                

Kowalskiej  9, w Kancelarii Spółki pokój nr 100. 

10.3. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że przyjmuje się zachowanie 

terminu złożenia  oferty,  jeżeli  doręczono  ją  do  siedziby  Zamawiającego i  Zamawiający 

potwierdził jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert. 

10.4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.10.2016r. godz. 11:00
 

w siedzibie                  

Zamawiającego p. 110. 

10.5. Otwarcie ofert jest jawne. 

10.6. Podczas  otwarcia  ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców,  a  także  informacje                

dotyczące ceny. 

10.7. Na wniosek Wykonawcy nieobecnego podczas tych czynności, Zamawiający prześle mu                

informację zawierającą powyższe dane. 

10.8. Oferty złożone  po  terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego                

na  wniesienie protestu. 

10.9. Koperty oznaczone „ZMIANA” będą otwierane razem z kopertami zawierającymi właściwą               

ofertę, której zmiany dotyczą. 

10.10. Koperty z opisem „WYCOFANIE” zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. 

 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn.: „Kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne” 

Nr sprawy 66/SK/FA/2016 

 5 

 

  

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

11.1. Cenę  wykonania  zamówienia  należy  podać   na  Formularzu  ofertowym   stanowiącym               

załącznik nr 1. 

11.2. Cena podana w ofercie, wyrażona w PLN będzie zawierać wszystkie koszty związane                               

z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.  

11.3. Cena ofertowa nie ulega zmianie przez okres ważności oferty i będzie obowiązywać do                

końca realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  PRZY       

WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH KRYTERIÓW                          

I  SPOSOBU OCENY OFERT.  

 

12.1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 

         Kryterium oceny ofert: Cena łączna oferty – 100%. 

12.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymogom określonym w SIWZ. 

12.3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną. 

12.4. Z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną zostanie podpisana umowa. 

12.5. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 

  

13. INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ   

O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA. 

13.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub   

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,  

c) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 

zamówienia, 

d) bez podania przyczyn. 

13.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia po upływie terminu składania ofert 

zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 

13.3. Informację o unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert 

zamawiający umieszcza na swej stronie internetowej. 

13.4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę  

i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.  

13.5. Wynik ogłoszony zostanie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  

UMOWY. 

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, nie będzie wymagane 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI        

UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA  OD 

WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA NA 

TAKICH WARUNKACH. 

15.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
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15.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:  

a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku 

środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym 

w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy 

rozłożeniu jej na raty, 

b) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; 

w przypadku zmiany wartości pojazdów, doubezpieczenia pojazdu po szkodzie, w przypadku 

ubezpieczenia nowo nabytego  pojazdu;  

c) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; 

w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie 

przewidzianego wcześniej w SIWZ, 

d) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU 

Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

e) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  

 

16. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH         

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 

16.1. Wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wykonawca ubiegający się                  

o udzielenie zamówienia może wnieść protest do Zamawiającego. 

16.2. Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego  

w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 

16.3. Wniesienie protestu jest możliwe tylko przed zawarciem umowy. 

16.4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot 

nieuprawniony. 

16.5. W przypadku wniesienia protestu bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do 

czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 

16.6. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 4 dni od dnia jego 

wniesienia. 

16.7. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 

16.8. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje 

podmiotowi, który wniósł protest. 

16.9. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza czynności oceny ofert  

i wyboru oferty najkorzystniejszej. Informację o dokonanych czynnościach zamawiający 

przekazuje wykonawcy wnoszącemu protest i umieszcza na stronie internetowej. 

16.10. Rozstrzygnięcie, odrzucenie albo oddalenie protestu jest ostateczne. 
 

Załączniki do SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 Formularz oferty; 

2. Załącznik nr 2  Warunki i zakres ubezpieczenia, 

3. Załącznik nr 3 Zestawienie środków transportu, 

4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

5. Załącznik nr 5 Projekt umowy, 

6. Załącznik nr 6 Oświadczenie w sprawie wysokości wskaźników. 

7. Załącznik nr 7 Wykaz szkód „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie w okresie 2013-2016r. 

 

      

               

Bełchatów dnia 19.09.2016r.              Zatwierdził: 
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Operacyjny mgr inż. Wiesława Kuc  

Prokurent mgr inż. Wojciech Wyczachowski 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

                         Bełchatów, dnia…………………… 

…………………………………………….       

          Nazwa i adres Wykonawcy  

 

   

Zamawiający:  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

“WOD. – KAN.” Sp. z o.o.   

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9,   

97 – 400 Bełchatów 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony pn.:  

„Kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne”  

  składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury. 

 

 

Oferta jest złożona przez  

 

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

 

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

  

Oświadczamy, że przyjmujemy do wykonania zadanie pod nazwą: „Kompleksowe ubezpieczenia 

komunikacyjne”  

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia Zamawiającego w zakresie: 

 Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,  

 Ubezpieczenie Autocasco,  

 Ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych Wypadków kierowcy oraz pasażerów, 

 Ubezpieczenia Assistance 

2. Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu 

składania ofert. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy termin realizacji zamówienia: 25.10.2016r. – 24.10.2017r. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie postanowienia, które zostały zawarte w SIWZ oraz 

w projekcie umowy opracowanym dla niniejszego postępowania i zobowiązujemy się, 

w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z jej postanowieniami. 

 

5. Cena łączna: ………………………………………. zł 
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 słownie: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Stawki / składki dot. ubezpieczeń komunikacyjnych:  

L.p. Marka Typ 
Nr 

rejestracyjny 

 Zakres Składka ( w złotych) roczna 

OC AC ASS NW OC AC ASS NNW 

1. 
Przyczepa z cysterną 

D-734 
D 734/M PUD 9100 x        

2. 
DAF SCK 4 - 

WUKO  
SCK-4 EBE 98UW x x  x     

3. 
JELCZ 325 SCK-3  

- WUKO  
SCK-3 PKU 7672 x   x     

4. 
Przyczepa 

ciągnikowa 
D-732 00 PUD 0249 x        

5. 
Przyczepa 

niskopodwoziowa 

POM-SREM, TO 

35 
PUD 0247 x        

6. 
Przyczepa 

ciągnikowa D-47B 
D-47B PTF 245B x        

7. 
DAEWOO LUBLIN 

332212 
332212 LWP 8236 x   x     

8. 

Ciągnik rolniczy 

URSUS 4514 

AGRO 

URSUS 4514 LFL 9614 x   x     

9. 
DAEWOO LUBLIN 

332212 
332212 EBE A121 x   x     

10. 
Przyczepa lekka  

B-750 
B-750 EBE P779 x        

11. FS LUBLIN 3322 3322 EBE L684 x   x     

12. Przyczepa cysterna D-44 T EBE Y302 x        

13. Przyczepa cysterna D-44 T EBE Y303 x        

14. FS LUBLIN LUBLIN 3 EBE 56GL x   x     

15. 

Przyczepa 

niskopodwoziowa 

D-732 00 

D-732 00 PUD 0246 x        

16. 
VOLKSWAGEN 

Transporter 
TRAN. 1.9TD EBE V214 x x  x     

17. 
Przyczepa FMR T-

169/1 
FMR T- 169/1 EBE HC85 x        

18. 
Przyczepa FMR T-

169/1 
FMR T- 169/1 EBE 9MU3 x        

19. 
Przyczepa wywrotka 

T 604 
T 604 EBE 23NU x        

20. 
Ciągnik ZETOR 

6441 PROXIMA 
ZETOR 6441 EBE 60NL x   x     

21. 

Koparko-ładowarka 

Waryński-Hidromek 

HMK 102S 

HMK 102 S brak x x  x     

22. 
Koparka kołowa 

Nobas UB14M 
UB 14 M brak x   x     

23. 
Koparka Kołowa 

Halla 130 AW 
HE 130 AW brak x   x     

24. 
Ładowarka Kołowa 

ZL 30G 
XCMG ZL 30G brak x   x     

25. 
Peugeot Partner G-

9HWC  
G-9 HWC EBE 1F91 x x  x     

26. 
Peugeot Partner G-

9HWC  
G-9 HWC EBE 1F61 x x  x     

27. 
GAZELA -

ciężarowy 
BRYGAD. 4X4 EBE 2U03 x   x     

28. 
DAF CF 85 - 

ciężarowy 
CF 85.410T EBE 70A2 x x  x     

29. Przyczepa cysterna GUZ-112 EBE 35YN x x       

30. 
Koparka Gallmac 

WMW 150 HS 
WMW 150 brak x x  x     

31. Skoda Superb - 3T AMBITION EBE 90U6 x x x x     
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osobowy 

32. Peugeot Partner 7J9HPO EBE 30W1 x x x x     

33. MAN - Żuraw 
TGM 13.250 

4X4 
EBE 9CV1 x x  x     

34. 
VOLKSWAGEN 

Transporter 
TRANSPORTER EBE 9CV2 x x x x     

35. MAN TGS 26.440 EBE1LV6 x x  x     

36. Ciągnik ZETOR PROXIMA 2008 EBE 6PG6 x x  x     

37. 
MERCEDES-BENZ 

SPRINTER 
SPRINTER EBE AA65 x x x x     

38. 
NACZEPA 

SPECJALNA 
BORO BR 2 EBE 8VF7 x x       

39. 

ŁADOWARKA 

KOŁOWA TYP ZL 

12F 

ZL 12F brak x   x     

40. 

Przyczepa 

ciężarowa 

CYMERMAN 

CPH2 EBECR55 x        

    razem składka roczna     

 

 

 

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

 pieczęć i podpisy osób upoważnionych do  

 reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym 

 

 

 

Wraz z ofertą składam/składamy następujące dokumenty:
1
 

 

1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Wykonawca wymienia dokumenty zgodnie z punktem 6 SIWZ. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA. 

Rozdział  1 - Informacje ogólne 

1. Zamawiający/(ubezpieczający) 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji “WOD. – KAN.” Sp. z o. o.   

ADRES/SIEDZIBA: ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9,  97 – 400 Bełchatów 

NIP: 769-050-22-13   REGON 590 005 919 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS) 

Wszelkie informacje niezbędne zakładom ubezpieczeń do oszacowania należnej składki 

ubezpieczeniowej znajdują się w rozdziale 2 (opisy ryzyk, sumy ubezpieczenia, dane dotyczące 

szkodowości, warunki szczególne). Przedstawiają one stan faktyczny na dzień 22.08.2016r.  

3. Okres ubezpieczenia  

3.1. Ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmują okres roczny, tj. 25.10.2016r. – 

24.10.2017r.;   

3.2. Indywidualne okresy ubezpieczeń wskazuje załącznik nr 3 do SIWZ – Zestawienie środków 

transportu.  

3.3. Strony zgodnie oświadczają, iż przewidują możliwość wyrównania okresów 

ubezpieczenia z terminem na koniec danego rocznego okresu obowiązywania Umowy tj. 

na dzień 24.10.2017. W przypadku wyrównywania okresów ubezpieczenia składka 

ubezpieczeniowa będzie płatna w 2 ratach, pierwsza rata będzie naliczona za okres 

ubezpieczenia do dnia 24.10.2017  - proporcjonalnie do okresu rocznego, druga rata nie 

będzie podlegała opłaceniu. Wyrównanie okresów nie dotyczy ubezpieczenia OC chyba 

że zawarcie umów ubezpieczenia nastąpi u tego samego Ubezpieczyciela.  

3.4. Zasady przyjmowania do ubezpieczenia pojazdów zakupionych w okresie ochrony 

ubezpieczeniowej. 

a. Wykonawca zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego, objąć ochroną ubezpieczeniową  

zakupione, zarejestrowane i wprowadzone do ewidencji środków trwałych przez 

Zamawiającego pojazdy wg stawek podanych w ofercie. 

b. Podstawą do udzielenia ochrony będzie pisemne zgłoszenie, 

c. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udzielenie 

ochrony ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia AC, ASS i NW i niezwłocznego 

wystawienia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

OC. 

d. Zgłoszenie do ubezpieczenia OC pojazdów nowo rejestrowanych (pierwsza rejestracja) 

powinno nastąpić najpóźniej w dniu ich rejestracji. W indywidualnych przypadkach, po 

uprzednim uzgodnieniu z Ubezpieczycielem, dopuszcza się przyjęcie nowo rejestrowanego 

pojazdu  do ubezpieczenia OC z dniem jego rejestracji, o ile formalne zgłoszenie tego pojazdu 

zostanie przekazane do Ubezpieczyciela w terminie 3 dni od dnia rejestracji. 

e. Dla pojazdów odkupionych od innego użytkownika, termin zgłoszenia pojazdu do 

ubezpieczenia w zakresie OC powinien nastąpić maksymalnie 30 dni od dnia zakupu, lecz nie 

później niż na  3 dni przed upływem terminu ochrony ubezpieczeniowej.  

f. Składka/stawka ubezpieczenia OC, AC, ASS i NNW.  

Składka za zakupione w okresie ubezpieczenia i zgłoszone do ubezpieczenia pojazdy 

naliczana będzie według stawek podanych w ofercie Wykonawcy. 

4. Umowa w sprawie ubezpieczenia   
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Zamawiający zawiera umowę (treść zgodna z załącznikiem do SIWZ nr 5) w sprawie 

zamówienia w terminie nie krótszym niż 4 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

Projekt umowy, który będzie miał zastosowanie, znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił w niej 

nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających ze 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych 

ofert, która uzyskała najwyższą ocenę chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona była 

tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 

 

Rozdział 2 – Opis warunków zamówienia i informacji niezbędnych  do złożenia oferty 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne”  na zasadach                        

i według nw. założeń. 

 

1. Założenia wspólne 

1.1.Przy wystawianiu polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niż roczny, składka naliczana będzie 

"co do dnia" za faktyczny okres ochrony (nie ma zastosowania składka minimalna z polisy 

ubezpieczeniowej). Brak składek minimalnych. 

1.2.Odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku  

od towarów i usług VAT) w każdym przypadku, gdy poszkodowany miał możliwość odliczenia 

podatku VAT naliczonego mu do ceny utraconej rzeczy lub do wynagrodzenia za naprawę rzeczy 

uszkodzonej.  

1.3.Szkodowość zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ Wykaz szkód „WOD. – KAN.” Sp. z o.o.               

w Bełchatowie. 

2.  Opisany poniżej zakres ochrony jest wymaganym zakresem minimalnym. Postanowienia SIWZ 

mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, który z 

kolei ma pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia lub innymi równoważnymi 

warunkami ubezpieczenia. Nie dopuszcza się wprowadzenia przez Wykonawcę żadnych zmian 

oraz dodatkowych wyłączeń/ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej (w tym wprowadzenie limitów 

odpowiedzialności) ponad te, które zawarte są w jego ogólnych warunkach ubezpieczenia lub 

innych równoważnych warunkach ubezpieczenia obowiązujących w dniu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu, jak również innych niż określone i dopuszczone przez Zamawiającego  

w treści SIWZ. 

3.  Zamawiający bezwzględnie wymaga akceptacji nw. zapisu:  

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszym zapisem, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel rozszerza swą odpowiedzialność na szkody spowodowane 

umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez pracowników, za których 

Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem osób: Właścicieli, 

Członków Zarządu Spółki, Prokurentów oraz Pełnomocników.” 

 

Rozdział 3 – Program Ubezpieczenia 

3.1.  Ubezpieczenie komunikacyjne 

 

3.1.1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY 

POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM 

TYCH POJAZDÓW 

 

a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z użytkowaniem tych pojazdów. 

b) Obszar odpowiedzialności – Europa 

c) Suma Gwarancyjna – minimalna ustawowa obowiązująca na podstawie aktualnych 

przepisów prawa  
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d) Liczba pojazdów – 40 

 

3.1.2. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH                

W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH 

a)  Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie powinno objąć  następstwa 

nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas 

wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu                                    

i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku                      

i wyładunku pojazdu, zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% 

sumy ubezpieczenia. 

b) Suma ubezpieczenia – Minimalna suma ubezpieczenia  wynosi  10 000 PLN/osobę. Górną 

granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie 

stanowiła kwota odpowiadająca 100%  sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na 

zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent 

trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

c)  Franszyzy i udziały własne: brak 

 

3.1.3.  UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO 

a)  Zakres ubezpieczenia:  

1.  ubezpieczenie z wykupem udziału własnego i amortyzacji części, 

2. zakres ubezpieczenia – pełny wraz z kradzieżą lub rabunkiem i holowaniem pojazdu. Zakład 

ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zaistnieniem jednego z nw. 

zdarzeń:  

- zderzenia się pojazdów, zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami 

znajdującymi się na zewnątrz i wewnątrz pojazdu, 

- uszkodzenia pojazdu, 

- pożaru, wybuchu, przez który rozumie się także eksplozję materiałów wybuchowych (wybuch 

niewypału, podłożenie bomby itd.,), zatopienia, powodzi, działania innych sił przyrody, 

niezależnie od miejsca ich powstania (także wewnątrz i na zewnątrz pojazdu), 

- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz jak  i wewnątrz pojazdu, 

- kradzieży, rabunku pojazdu (bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po 

szkodzie), 

- szkody powstałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku i bagażu, 

- szkody powstałe wskutek otwarcia się maski samochodu, 

- szkody powstałe podczas dokonywania naprawy, konserwacji samochodu itp. 

 

 rozszerzenie o szkody w mieniu prywatnym kierowcy oraz pasażerów znajdującym się                      

w ubezpieczonym pojeździe. Limit odpowiedzialności: 1 500,00 zł ponad sumę ubezpieczenia 

AC pojazdu. Dot. EBE 90U6; EBE 30W1 (za mienie prywatne należy przyjąć mienie codziennego 

użytku, w tym m.in. sprzęt elektroniczny) 
 Objęcie ochroną szkód powstałych w ogumieniu  

 Objęcie ochroną szkód polegających na utracie płynów eksploatacyjnych pojazdu, o ile ta utrata 

jest wynikiem szkody objętej zakresem ubezpieczenia AC 

 Objęcie ochroną kosztów wymiany zamków w przypadku utraty kluczyków 

 Objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez pojazdy nie posiadające ważnego badania 

technicznego, o ile szkoda nastąpiła w okresie 60 dni od daty upływu ważności ostatniego 

badania technicznego, a brak badania nie miał wpływu na powstanie szkody. 

b)   zakres terytorialny – Europa  

c)  przedmiot ubezpieczenia  

1. pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie w czasie trwania ubezpieczenia są 

objęte ochroną od dnia zakupu ( na podstawie faktury ) lub z dniem podpisania stosownej umowy, 

pod warunkiem zgłoszenia do Ubezpieczyciela tego faktu w terminie 3 dni od dnia rejestracji;  
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2. przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym,  stanowiące własność 

spółki; wyposażeniem podstawowym są wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach 

służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący 

bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, 

3. dodatkowe wyposażenie samochodów zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów – 

bez naliczania dodatkowej składki. 

d)  suma ubezpieczenia 

1.  Gwarantowana suma ubezpieczenia - w przypadku kradzieży oraz szkody całkowitej dla pojazdów 

osobowych i innych niż osobowe, których wiek: 

- nie przekracza 12 miesięcy – odszkodowanie wypłacane jest według faktury zakupu, 

- wynosi powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 48 miesięcy – odszkodowanie wypłacane jest do 

wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej na dzień zgłoszenia do ubezpieczenia. 

- przekracza 48 miesięcy – odszkodowanie wypłacane będzie do wartości  rynkowej pojazdu na 

dzień powstania szkody, 

2. Suma ubezpieczenia nie będzie podlegała konsumpcji przy szkodach częściowych. 

3. Wykonawca uznaje sumy ubezpieczenia podane przez Zamawiającego za odpowiadające wartości 

rynkowej ubezpieczanych pojazdów i Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu konsekwencji 

w postaci niedoubezpieczenia, nadubezpieczenia itp. W przypadku odmiennej wyceny pojazdów 

od podanej przez Zamawiającego ostateczne ustalenie wartości rynkowej  pojazdów może 

nastąpić już po wyborze oferty.  

 

e)  likwidacja szkód  

1. Przyjmuje się, że szkody mogą być likwidowane w  stacji naprawy pojazdów, a wypłata 

odszkodowania nastąpi na rachunek bankowy stacji naprawy pojazdów.  

2. Przyjmuje się, że szkody będą rozliczane według faktycznie poniesionych kosztów napraw, 

udokumentowanych fakturami. 

3. Dopuszcza się rozliczanie szkód według kosztorysu Ubezpieczyciela na wniosek              

Ubezpieczającego bez uwzględniania podatku VAT. 

4. Kosztorys, o którym mowa w punkcie 2, będzie sporządzany w oparciu o programy            

komputerowe „Eurotax”, „Audatex” uwzględniające normy czasu napraw ustalone przez 

producentów danej marki oraz ceny części zamiennych sugerowane przez generalnych        

importerów tych części  i stosowane przez autoryzowane stacje obsługi danej marki na terenie 

całego kraju; cena roboczogodziny ustalana jest w oparciu o średnie ceny   występujące                      

w warsztatach naprawczych na danym terenie. 

5. W przypadku rozliczania szkód według faktycznie poniesionych kosztów naprawy             

Ubezpieczający przed dokonaniem naprawy każdorazowo przedstawi Ubezpieczycielowi 

własny kosztorys wstępny lub wystawiony przez warsztat, który będzie naprawy dokonywał. 

6. Kosztorys, o jakim mowa powyżej będzie zweryfikowany przez Ubezpieczyciela   w terminie 3 

dni od daty dostarczenia przez Ubezpieczającego. 

7. Faktury z napraw będą zweryfikowane w oparciu o przedstawiony wcześniej kosztorys oraz 

oceny techniczne. 

8. Odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku  

od towarów i usług VAT) w każdym przypadku, gdy poszkodowany miał możliwość odliczenia 

podatku VAT naliczonego mu do ceny utraconej rzeczy lub do wynagrodzenia za naprawę 

rzeczy uszkodzonej.  

9. W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin  pojazd   

w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w ww. 

terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. 

10. Każda szkoda, której koszty naprawy przekroczą 70 % wartości pojazdu traktowana będzie jako 

szkoda całkowita 

11. Uproszczona procedura likwidacji szkód: w przypadku szkód, których wartość szacunkowa 

wynosi do 5.000,00 zł, Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub przez 

wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny Ubezpieczyciela; 

dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawić Ubezpieczycielowi 

potwierdzającymi fakt zgłoszenia szkody i poniesionych strat są: 

- zgłoszenie szkody, uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, 
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- rachunki za naprawę lub zakup części, ewentualnie kosztorys naprawy, 

- uszkodzone części, które zostały wymienione, 

- notatka policyjna – w przypadku szkód powstałych w wyniku czynów karalnych, 

- dokumentacja zdjęciowa 

 

3.1.4. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 

Ubezpieczenie Assistance obejmuje pojazdy wykazane w załączniku nr 3 do SIWZ wykaz pojazdów. 

Zakres ubezpieczenia Assistance :  

a) Podstawowy (P) bezskładkowy   

 Przedmiot ubezpieczenia/zakres ubezpieczenia:  

powinien objąć co najmniej pomoc techniczną udzielaną kierowcy i pasażerom 

ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, utratą, kradzieżą pojazdu, 

unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zdarzeniem związanym z ruchem pojazdu 

mechanicznego.  

 Zakres terytorialny – Polska.  Europa – o ile rozszerzenie poza granice kraju jest 

bezpłatnie uwzględnione w pakiecie 

  Ubezpieczenie obejmuje również pomoc poszkodowanym w wypadku. 

 

Ubezpieczenie ASS wariant podstawowy dotyczy pojazdów o nr rej. EBE 9CV2, EBE AA65. 

 

b) Rozszerzony (R) 

Przedmiot ubezpieczenia/zakres ubezpieczenia:  

powinien objąć pomoc techniczną udzielaną kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu.                    

Zakresem ubezpieczenia objęte są co najmniej zdarzenia polegające na:  

 wystąpieniu w pojeździe zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia pojazdów 

mechanicznych w zakresie Autocasco,  

 zaistniałe w związku z wypadkiem, utratą, kradzieżą pojazdu,  

 unieruchomieniu pojazdu wskutek awarii, zdarzeniem związanego z ruchem pojazdu 

mechanicznego (w tym także użycie niewłaściwego paliwa, rozładowanie akumulatora 

itp.) 

 pomoc udzielana także w miejscu zamieszkania lub siedzibie 

ubezpieczającego/ubezpieczonego (tj. brak limitu kilometrów od miejsca zdarzenia do 

miejsca zamieszkania/siedziby ubezpieczającego lub ubezpieczonego) 

 pokrycie kosztów zakwaterowania lub pokrycia kosztów kontynuowania podróży, 

 holowanie pojazdu do min. 200 km od miejsca zdarzenia do docelowego miejsca 

holowania tj. warsztatu naprawczego lub miejsca zamieszkania lub siedziby 

ubezpieczającego/ubezpieczonego 

 pojazd zastępczy, pod warunkiem unieruchomienia pojazdu przez okres dłuższy niż 2 dni, 

 wymianę koła lub naprawę ogumienia na miejscu zdarzenia,  

 otwarcie ubezpieczonego pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu 

kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, 

 Zakres terytorialny –Europa – o ile rozszerzenie poza granice kraju jest bezpłatnie 

uwzględnione w pakiecie.  

Ubezpieczenie obejmuje również pomoc poszkodowanym w wypadku. 

 

Ubezpieczenie ASS wariant rozszerzony dotyczy pojazdów o nr rej. EBE 90U6; EBE 30W1.  

 

3.2.  POSTANOWIENIA INNE  

a) przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia auto casco na podstawie oświadczenia                    

ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia  

u dotychczasowego ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów nowych, zakupionych  

w autoryzowanych sieciach dealerskich – przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin. 
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b) Składki za pojazdy wycofywane (wyrejestrowane) z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą 

zwracane  w proporcji do ilości niewykorzystanych dni. W przypadku zbycia pojazdu i braku 

wypowiedzenia przez nabywcę – nie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC.  

c) Zamawiający zastrzega zobowiązanie oferenta do objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo 

nabytych pojazdów na warunkach określonych w specyfikacji, załącznikach oraz z zachowaniem 

stawek składek ubezpieczeniowych przedstawionych w złożonej ofercie.   

d) W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia  

z powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało 

według stawek wynikających ze złożonej oferty cenowej. 

e) system ubezpieczenia – umowa generalna. 

f) Franszyzy/udziały własne: zniesione 

g) W przypadku szkód, które mogą być zlikwidowane z polis osób trzecich, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość zgłoszenia szkody z polisy własnej, a Wykonawca nie może odmówić przyjęcia 

zgłoszenia szkody, przeprowadzenia postępowanie likwidacyjnego i zakończenia go merytoryczną 

decyzją. 

h) Zniesienie zasady proporcji  

i) Nieumyślne pozostawienie dowodu rejestracyjnego w pojeździe nie jest traktowane jako 

naruszenie obowiązków przez ubezpieczającego i nie może skutkować odmową wypłaty 

odszkodowania, - zastosowanie do ryzyk kradzieżowych 

j) Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów niniejszego zamówienia będzie świadczona od dnia 

zgłoszenia do ubezpieczenia z możliwością wyrównania okresów ubezpieczenia pod warunkiem 

złożenia przez Zamawiającego wniosku o rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron  

i wyrażenia na to zgody przez Wykonawcę.  W przypadku wyrównywania okresów ubezpieczenia 

składka ubezpieczeniowa będzie płatna w 2 ratach, pierwsza rata będzie naliczona za faktyczny 

okres ubezpieczenia proporcjonalnie do okresu rocznego, druga rata nie będzie podlegała 

opłaceniu. Koniec okresu ubezpieczenia wszystkich pojazdów wskazanych w załączniku nr 3 do 

SIWZ oraz pojazdów nabytych w trakcie trwania niniejszej umowy zakończy się 24.10.2017r.  

- nie dotyczy ubezpieczenia OC chyba, że ubezpieczenie OC zostanie najpóźniej w ostatnim dniu 

obowiązywania niniejszej Umowy generalnej wznowione u dotychczasowego ubezpieczyciela 

k) W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty 

odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki 

dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Za datę opłacenia 

składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na 

rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wystarczających środków.  

W ubezpieczeniu AutoCasco Ubezpieczyciel jest uprawniony w przypadku wypłaty 

odszkodowania do potrącenia z niego rat bądź żądania ich wcześniejszej spłaty tylko w przypadku 

szkody całkowitej lub szkody polegającej na kradzieży pojazdu.  

l) Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela  

o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie 

w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody.  

m) Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia 

zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu,  

w przypadku gdy sprawcą szkody jest osoba za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność lub 

jest to osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

n) Ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia należne 

rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający poniósł w celu ustalenia przyczyny lub 

rozmiaru ubezpieczonej szkody lub straty. Strony ustalają limit odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela w wysokości 50 000,00 PLN. 
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    Załącznik nr 4 do SIWZ 

FORMULARZ  OŚWIADCZENIA 

 
(zgodnie z § 8 i § 11 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów   i Kanalizacji 

„WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie) 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

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

……………………………………………………………………………………..
 

oświadczamy, że zgodnie z § 8 i § 11 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie 

Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie: 

 

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności lub  czynności  

w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym                 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3.    Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie      

zamówienia. 

       4.  Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

  

…………………………………..   

              (miejscowość, data)  

………………………………………….  
           (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)
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 Załącznik nr 5 do SIWZ 

-projekt- 

UMOWA GENERALNA NR ......................... 

 

zawarta w dniu …………. 2016 roku w Bełchatowie pomiędzy: 

 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. z siedzibą  

 Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul.  Św. Faustyny Kowalskiej nr 9  - zarejestrowanym  

w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia  

w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109360, NIP  

769-050-22-13, REGON  590005919 kapitał zakładowy w wysokości 83 377 900,00 zł., 

reprezentowanym przez: 

1. .................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................. 

 

zwanym dalej  „Zamawiającym/Ubezpieczonym”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………….. 

2. .................................................................................................................................................. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą/Ubezpieczycielem” 

 

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania                          

o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z §15 Regulaminu 

Udzielania Zamówień Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o.  

w Bełchatowie, określającego zasady i tryb udzielania zamówień, do których nie mają 

zastosowania zgodnie z art.132 i 133 ust.1 przepisy Ustawy Pzp (Dz.U. z 2015, poz.2164 oraz 

z 2016, poz.831). 

 

§ 1 

1. Niniejsza umowa generalna określa zasady, na podstawie których będą zawierane                      

i realizowane umowy ubezpieczenia komunikacyjnego dla poszczególnych środków 

transportu użytkowanych przez Zamawiającego. 

2. Przedmiotem umowy jest kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu, 

stanowiących własność Zamawiającego. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową 

mienie Zamawiającego, wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i załączniku nr 2 do umowy w ramach następujących ubezpieczeń komunikacyjnych: 

- Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych,  

- Ubezpieczenia Autocasco, 

- Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy oraz pasażerów,  
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- Ubezpieczenia Assistance. 

§2 

1. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową środki transportu  Zamawiającego na 

okres od dnia 25.10.2016r. do dnia 24.10.2017r.,  przy czym każdy pojazd posiada 

indywidualny okres ubezpieczenia opisany w Zestawieniu środków transportu, 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

2. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy, z tym, że dla pojazdów włączanych do 

ubezpieczenia od dnia rejestracji pojazdu, a dla pozostałych od momentu wygaśnięcia 

dotychczasowych polis. 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż przewidują możliwość wyrównania okresów 

ubezpieczenia z terminem na koniec danego rocznego okresu obowiązywania Umowy tj. 

na dzień 24.10.2017. W przypadku wyrównywania okresów ubezpieczenia składka 

ubezpieczeniowa będzie płatna w 2 ratach, pierwsza rata będzie naliczona za okres 

ubezpieczenia do dnia 24.10.2017 - proporcjonalnie do okresu rocznego, druga rata nie 

będzie podlegała opłaceniu. Wyrównanie okresów nie dotyczy ubezpieczenia OC chyba 

że zawarcie umów ubezpieczenia nastąpi u tego samego Ubezpieczyciela.  
 

§3 

1. Wykonawca potwierdzi fakt zawarcia umów ubezpieczenia na warunkach niniejszej 

Umowy generalnej, zgodnie z ofertą złożoną Zamawiającemu, wystawiając następujące 

dokumenty ubezpieczeniowe: polisy ubezpieczeniowe, indywidualne potwierdzenie 

ubezpieczenia OC dla każdego pojazdu. 

2. W przypadku ubezpieczenia grupy pojazdów na jednakowy okres ubezpieczenia, 

Wykonawca wystawi polisę zbiorczą załączając wykaz pojazdów, który będzie stanowił 

załącznik do polisy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis komunikacyjnych na 7 dni przed 

początkiem okresu ubezpieczenia danego pojazdu.  

 

§4 

1. Zgłoszenia szkód dokonuje Zamawiający lub Broker Ubezpieczeniowy pisemnie lub 

faksem, na druku uzgodnionym przez Strony, pod numerem............................... . Jest to 

równoznaczne z zarejestrowaniem szkody w systemie Wykonawcy, który pisemnie 

potwierdzi fakt zarejestrowania szkody.                             

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający dokonuje niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości,                   

z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. 

3. Uruchomienie likwidacji szkody następuje na pisemny wniosek Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty 

otrzymania wniosku o likwidację szkody. 

5. Jeżeli we wskazanym w poprzednim ustępie terminie, wyjaśnienie okoliczności 

koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokości odszkodowania 

nie będzie możliwe, odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od wyjaśnienia 

tych okoliczności. Bezsporną część odszkodowania Wykonawca wypłaci w terminie 30 

dni od dnia otrzymania wniosku o wypłatę odszkodowania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i Brokera 

Ubezpieczeniowego drogą e-mailową bądź pisemnie o bieżącym stanie procesu likwidacji 

zgłoszonych szkód, tzn.: 
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a. informowania Zamawiającego i Brokera Ubezpieczeniowego o przyjęciu                             

i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni od zgłoszenia, 

b. informowania Zamawiającego i Brokera Ubezpieczeniowego na jakim etapie jest 

zgłoszona szkoda w ciągu 21 dni od jej zgłoszenia, 

c. informowania Zamawiającego i Brokera Ubezpieczeniowego, na jakim etapie jest 

zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia, w przypadku niezaspokojenia 

roszczeń poszkodowanego, 

d. informowania Zamawiającego i Brokera Ubezpieczeniowego pisemnie o zakończeniu 

likwidacji szkody i zajętym stanowisku, 

e. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i Brokera 

Ubezpieczeniowego, pisemnie lub telefonicznie także o innych aspektach związanych             

z likwidacją szkody Zamawiającego. 

 

§ 5 

Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości 

................................. zł (słownie złotych..............................................................), zgodną                

z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

 

§ 6 

1. Składka ubezpieczeniowa będzie płatna jednorazowo w terminie i na rachunek wskazany 

w polisach ubezpieczeniowych. Jeżeli płatność przypada w sobotę lub dzień ustawowo 

wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po 

takim dniu. 

2. Dla sytuacji opisanej w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, składka będzie płatna w dwóch ratach 

zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3. 

3. Wysokość składek za dany rodzaj ubezpieczenia określa załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  

§ 7 

Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 6 

bądź  w umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis 

ubezpieczeniowych mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków 

ubezpieczenia tj.: 

a. Owu .............................................................................................................. 

b. Owu .............................................................................................................. 

c. Owu .............................................................................................................. 

d. Owu .............................................................................................................. 

e. Owu .............................................................................................................. 

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. W zakresie ubezpieczenia OC – ustawa a dnia 22 maja 

2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. u. nr 124, poz. 1152 ze zm.). 

2. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej umowy, a treścią ogólnych 

warunków ubezpieczenia decyduje treść niniejszej umowy. 
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§ 9 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której  dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy:  

a. zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku 

braku środków na  zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w 

umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki 

przy rozłożeniu jej na raty, 

b. zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia,  

doubezpieczenia pojazdu po szkodzie, w przypadku ubezpieczenia nowo nabytego 

pojazdu, zbycia lub likwidacji pojazdu.  

c. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą 

Wykonawcy; 

w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie 

przewidzianego wcześniej w specyfikacji, 

d. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian 

OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

e. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie 

pisemnej w drodze  aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 10 

1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. 

2. Rozwiązanie Umowy generalnej nie wpływa na ważność umów ubezpieczenia zawartych 

w okresie jej trwania. Umowy te obowiązują przez okres, na jaki zostały zawarte. 

3. Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy dopuszczalne jest wyłącznie za 

uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. 

4. Ewentualne sprawy sporne, których Strony umowy nie będą w stanie uregulować we 

własnym zakresie rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego, w formie wydruku 

komputerowego. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w jej treść odręcznych dopisków, 

skreśleń i poprawek. 

6. Integralną częścią umowy są nw. załączniki: 

6.1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy, 

6.2. Załącznik nr 2 – Zestawienie środków transportu. 

 

 

 
 

 

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

             Podpis i pieczęć w imieniu                           Podpis i pieczęć w imieniu                                                    

ZAMAWIAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO          WYKONAWCY/UBEZPIECZYCIELA 
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 Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

Nazwa (firma) Wykonawcy ……………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

w sprawie wysokości wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi oraz 

wskaźnika pokrycia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych aktywami. 

 

 

 

Rok 

Wskaźnik pokrycia 

marginesu wypłacalności 

środkami własnymi 

Wskaźnik pokrycia rezerw 

techniczno – 

ubezpieczeniowych 

aktywami 

2013   

2014   

2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………..   
          (miejscowość, data)  

                                                                                   ………………………………………………….  
     (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)   

 

 

 

 

 


