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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

„KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE” 

 
 

Numer postępowania: PN-28/2015. W korespondencji kierowanej do 
Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
zamieszczono: 

w Biuletynie zamówień Publicznych 
z dnia 13.11.2015 r. pod nr: 306182-2015 

na stronie internetowej Zamawiającego 
www.stawymilickie.pl    

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono  
w Biuletynie zamówień Publicznych 

w dniu 19.11.2015 r. pod nr: 311988-2015 

 
 

TERMIN i MIEJSCE 
SKŁADANIA OFERT 

02.12.2015 do godz. 1000 

Stawy Milickie S.A. 
Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz 

 
 

Sułów, 
dnia 19 listopada 2015 r. 

Zatwierdzam 
 
 
 

_______________________ 
Prezes Zarządu Spółki 

Stawy Milickie S.A. 

http://www.stawymilickie.pl/nowości/ogloszenia
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  

Nazwa:  Stawy Milickie Spółka Akcyjna  
Adres:  Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz,  
Numer telefonu/faksu:  (71) 384 71 10,   
Adres e-mail:  przetargi@stawymilickie.pl 
Strona Internetowa:  www.stawymilickie.pl 
Godziny urzędowania:  poniedziałek – piątek w godzinach od 0700 do 1500 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) o wartości 
szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 
euro.  

2. Czynności podejmowane przez Zamawiającego i Wykonawców w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego podlegają przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 121). 

3. Zasadniczym źródłem informacji dotyczących zasad sporządzenia oferty jest niniejsza 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz przepisy Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (dalej: u.p.z.p.). W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ 
zastosowanie mają przepisy u.p.z.p. oraz aktów wykonawczych do niej. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 83 ust. 2. 

u.p.z.p. w podziale na następujące 2-dwie części: 
1) Część I – usługi, o których mowa w rozdziale III pkt. 1 ppkt. 1),  
2) Część II – usługi, o których mowa w rozdziale III pkt. 1 ppkt. 2), 
3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną bądź dwie części zamówienia. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
10. Postępowanie będzie prowadzone przy udziale pełnomocnika zamawiającego – brokera 

ubezpieczeniowego PBB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.  
11. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem 

brokera ubezpieczeniowego Polskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 
przy ul. Długosza 2-6, kod pocztowy 51-162, KRS 0000189656.  

12. Ilekroć w SIWZ jest mowa o: 
1) CENIE – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 

dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), 
2) USŁUGACH – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie 

są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na 
podstawie art. 2a u.p.z.p., 

3) OPZ – należy przez to rozumieć opis przedmiotu zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie, 
4) WYKONAWCY – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego, 

5) ZAMAWIAJĄCYM – należy przez to rozumieć Stawy Milickie Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Rudzie Sułowskiej 20, 56-300 Milicz, 

6) ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawartą 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, 

mailto:przetargi@stawymilickie.pl
http://www.stawymilickie.pl/
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7) U.P.Z.P. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe ubezpieczenia obejmujące: 
1) część I: dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku 

z prowadzeniem działalności i użytkowaniem mienia, kompleksowe ubezpieczenie 
mienia od ryzyk wszystkich (ALL RISKS), ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
od ryzyk wszystkich, 

2) część II: ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS). 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale XX SIWZ.  
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały 

zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ. 
4. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

66.51.00.00-8    Usługi ubezpieczeniowe ,  
66.51.51.00-4    Usługi ubezpieczenia od ognia,  
66.51.52.00-5   Usługi ubezpieczenia własności,  
66.51.54.00-7    Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów,  
66.51.60.00-0    Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ,  
66.51.64.00-4   Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej L 74/182 PL  
                          Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2008, 
66.51.50.00-3    Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, 
66.51.61.00-1    Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności  

cywilnej. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
a) dla części I zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., 
b) dla części II zamówienia: 12 miesięcy zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 8 do 

SIWZ. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Za spełnienie tego wymogu 
Zamawiający uzna posiadanie koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie 
działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807 z późn. zm.). 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zezwolenie Komisji Nadzoru 
Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą o 
działalności ubezpieczeniowej z dnia 22.05.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr. 124 , poz. 1151  
z późn. zm.). 
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE VI PKT 1 SIWZ 
według formuły spełnia - nie spełnia. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie precyzuje szczegółowego 
warunku w tym zakresie. 
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia – Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym 
zakresie. 

d) sytuacji ekonomiczniej i finansowej – Zamawiający nie precyzuje szczegółowego 
warunku w tym zakresie. 

2) nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 u.p.z.p., 

3) złożą oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. 

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b u.p.z.p. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia. 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może 
żądać dokumentów dotyczących w szczególności: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia,  
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,  
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać 
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. Ofertę Wykonawcy 
wykluczonego z mocy prawa uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 u.p.z.p. 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1 niniejszego 
rozdziału SIWZ zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawców dokumenty lub 
oświadczenia wymienione w SIWZ. 

5. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne.  

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. i w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 1) SIWZ należy złożyć: 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące  

Załącznik Nr 2 do SIWZ,  
2) Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22.05.2003r. 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 950 ) - spełnienie warunku określonego Rozdział V pkt 1 ppkt. 1) a) 
SIWZ. 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu w okolicznościach wymienionych w 
art. 24 ust.1 u.p.z.p. i rozdziale V pkt. 1 ppkt. 2) SIWZ należy złożyć:  

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 u.p.z.p., 
którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ, 
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2) aktualny odpis 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 
u.p.z.p. i rozdziale V pkt. 1 ppkt. 1) lit. a) – d) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt. 2. 
Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1.  
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca 
jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postepowania o udzielenie zamówienia 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa: 
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ dokumenty lub dokument 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
5. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub przed notariuszem. 

6. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale składane są w formie 
oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby 
uprawnioną/uprawnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy z dopiskiem 
„za zgodność z oryginałem". 

VII. OFERTY WSPÓLNE/KONSORCJUM  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa: 

1) w art. 22 ust. 1 pkt. 1) u.p.z.p. oraz w rozdziale V pkt 1 ppkt. 1) lit. a) SIWZ muszą być 
spełnione odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia,  

2) w art. 22  ust. 1 pkt. 2) – 4) u.p.z.p. oraz w rozdziale V pkt 1 ppkt. 1) lit. b) – d) SIWZ mogą 
być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia.  

3. Ofertę wspólną należy przygotować i złożyć w następujący sposób:  
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie 
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niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, 
aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców. 

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców. 

3) Każdy z Wykonawców oddzielnie składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 – 2 u.p.z.p. wraz z potwierdzającymi to 
dokumentami wymienionymi w rozdziale VI pkt. 2 SIWZ. 

4) Wykonawcy składający ofertę wspólną muszą udokumentować, że razem spełniają 
warunki określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. i w rozdziale V pkt. 1 SIWZ. 

4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać 
umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale V pkt. 2 SIWZ kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 
 „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub te podmioty. 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI. 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji i 
dokumentów: 
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zachowaniem formy pisemnej,  

wyłącznie w języku polskim. 
2) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują 

pisemnie na adres: Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz, faksem na numer:                
71/ 38 47 110 lub elektronicznie na adres e-mail: przetargi@stawymilickie.pl z 
zastrzeżeniem zapisu w pkt. 1 ppkt. 5) potwierdzając pisemnie.  

3) Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron niezwłocznie potwierdza na żądanie 
drugiej strony. 

4) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 
2) przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na 
numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w 
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

5) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany 
przedmiot zamówień wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw. 
Dotyczy to także oświadczeń i dokumentów składanych w wyniku wezwania do 
uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 

2. Wyjaśnienia treści SIWZ: 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później 
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 
wniosek wpłynie po upływie tego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

2) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 2 ppkt. 1). 

mailto:biuro@stawymilickie.pl
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3) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej www.stawymilickie.pl. 

4) Zamawiający nie udziela ustnych i telefonicznych informacji oraz wyjaśnień czy 
odpowiedzi w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej, a jeżeli zostały 
udzielone to nie są one wiążące dla Wykonawcy.  

5) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.  
3. Modyfikacja treści SIWZ: 

1) W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 
może zmodyfikować treść SIWZ. Wprowadzona modyfikacja, uzupełnienie, zmiana, w tym 
zmiana terminów zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.stawymilickie.pl. 

2) Wszelkie modyfikacje, zmiany, uzupełnienia oraz zmiany terminów oraz wyjaśnienia 
Zamawiającego stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.  

3) Jeżeli wprowadzona modyfikacja nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający 
może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja, o której mowa w art. 12a ust. 1 lub 2 u.p.z.p. prowadzi 
do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach i zamieści informację o tym na stronie 
internetowej www.stawymilickie.pl oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 

4. Wyjaśnienia Wykonawców w toku badania i oceny ofert: 
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiających może wezwać Wykonawców do uzupełnienia 

odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego lub 
pełnomocnictw na podstawie art. 26 ust. 3 u.p.z.p.  

 Uzupełnione oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert. 

 W przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie złoży 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p. w zakreślonym przez 
niego terminie na ich uzupełnienie, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na 
podstawie art. 46 ust. 4a u.p.z.p. oraz wykluczy Wykonawcę z postępowania. 

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiających może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz oświadczeń lub dokumentów. 

3) Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywistą omyłkę pisarską – omyłkę, która jest widoczna na pierwszy rzut oka, bez 

potrzeby dokonywania jakichkolwiek wyjaśnień, którą można stwierdzić bez 
specjalistycznej wiedzy oraz kiedy jest ona bezsporna np.: widocznie mylną pisownię 
wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego 
części itp. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

b) oczywistą omyłkę rachunkową z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek – omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach w trakcie 
dokonywania działania matematycznego, która ma charakter oczywisty. Oznacza to, że 
nie budzi ona wątpliwości, co do faktu popełnienia omyłki rachunkowej oraz sposobu 
dokonania stosownej korekty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty – czyli omyłki o takim charakterze, by czynności ich poprawy 

http://www.stawymilickie.pl/
http://www.stawymilickie.pl/
http://www.stawymilickie.pl/
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Zamawiający mógł dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności. 
Poprawienie tej omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 
zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. 7) u.p.z.p. 

4) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z 
odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 
2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.”,  
5) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

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

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta: 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację jednej bądź dwóch części 

zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje 
wariantowe spowoduje ich odrzucenie. 

2) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ i u.p.z.p. 
Zaleca się, aby Wykonawcy wykorzystali załączone do SIWZ wzory dokumentów. 
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów powinny być wypełnione, a w szczególności muszą 
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. 

3) Ofertę należy przygotować na formularzu oferty wg Załącznika Nr 1 do SIWZ.  
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika Nr 2            

do SIWZ, 
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania wg Załącznika Nr 3                

do SIWZ, 
c) wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego wg Załącznika Nr 4 do SIWZ, 
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d) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznika Nr 5 do SIWZ, 

e) inne dokumenty określone w rozdziale VI SIWZ. 
4) Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kopi 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

6) Pełnomocnictwo, o ile jest wymagane należy dołączyć do oferty w oryginale lub kopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. Z treści pełnomocnictwa musi 
jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty. 

7) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
2. Forma oferty: 

1) Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim i z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski. Ocena ofert odbędzie się w oparciu o przekład na język 
polski, która w razie wątpliwości jest treścią wiążącą.  

2) Formularz oferty oraz inne wzory oświadczeń stanowiące załączniki do SIWZ należy 
sporządzić na komputerze lub w inny czytelny i trwały sposób oraz podpisać przez 
osobę/y uprawnioną/e na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli 
– reprezentowania Wykonawcy wraz z pieczątką/ami imienną/ymi.  

3) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby wszystkie 
dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy. Ponadto dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę 
powinny być zszyte lub spięte w sposób utrudniający jej zdekompletowanie. 

4) Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie, a skreślenia dokonane w 
sposób umożliwiający odczytanie przekreślonego napisu i parafowane przez osobę/y 
podpisującą/e ofertę. 

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
2) Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest 
do wypełnienia odpowiedniego punktu w formularzu oferty. Zastrzeżone informacje 
winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie z widocznym napisem: 
„tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu 
w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. 

3) Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez podwykonawców. 
Informację o wykonaniu części zamówienia przez podwykonawców należy zamieścić w 
formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

4. Opakowanie i oznakowanie oferty: 
1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.  
2) Na kopercie należy napisać nazwę i adres Wykonawcy. 
3) Kopertę należy zaadresować w następujący sposób: 
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Wykonawca:  
 
(nazwa, adres) 
 

Zamawiający: 
Stawy Milickie Spółka Akcyjna  
Ruda Sułowska 20 
56-300 Milicz 
  
Miejsce składania ofert: 
Stawy Milickie Spółka Akcyjna 
Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro) 
56-300 Milicz 
 

 

„Oferta na kompleksowe ubezpieczenie” 
 

Oznaczenie postępowania: PN-28/2015 
 

Nie otwierać przed dniem: 02.12.2015 r. do godz. 1030 

 

 
 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
opakowania i oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie przez 
Wykonawców. 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty można składać: od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 w sekretariacie 

Zamawiającego w Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz lub można przesłać pocztą 
na adres: Stawy Milickie S. A. Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu: 02.12.2015 roku do godziny 1000. 
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Dla oceny zachowania terminu 

decydujące znaczenia ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która 
została złożona po terminie. 

4. Termin otwarcia ofert upływa w dniu: 02.12.2015 roku o godzinie 1030.  
5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Sułów ul. Kolejowa 2                        

(I piętro), 56-300 Milicz. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach, zgodnie z treścią art. 86 ust. 4 u.p.z.p. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca uwzględniając warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone w niniejszej 
SIWZ powinien w cenie ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej i rzetelnej realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko ekonomiczne wynikające z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany obliczyć cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 
wymienionego w rozdziale III SIWZ.  



12 | S t r o n a  

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza oferty stanowiącego Załącznik Nr 
1 do SIWZ podając w nim cenę wykonania usługi wraz z obowiązującym podatkiem od 
towarów i usług VAT.  

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, liczbowo, niezależnie od wchodzących w jej 
skład elementów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dodatkowo cenę należy 
podać słownie.  

5. Rozliczenia między stronami umowy będą prowadzone wyłącznie w walucie PLN.  
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

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

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 
 

1) CZĘŚĆ I 
 

 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów 
oraz ich wag.   

 
Ocena ofert: 
a) Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim 

sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym w 
niniejszym rozdziale. 

b) O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych 
przez oferenta stanowiąca sumę punktów za poszczególne kryteria: 

 
K=Kc + Kk 

 
Gdzie: 
K - Całościowa ocena punktowa 
Kc - Kryterium ceny 
Kk - Kryterium warunków ubezpieczenia  

 
c) Punkty za cenę (wartość brutto z VAT) wyliczamy wg wzoru:  

 
                                                             Cena najniższa oferowana                  

Kc  = -------------------------------------------  x 80  pkt 
                                                              Cena oferty ocenianej                  
                 

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta 
proponująca najniższą cenę brutto. 
 
 
 
 

Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM 
SPOSÓB 
OCENY 

1 OFEROWANA CENA (roczna składka)  80 % Minimalizacja 

2 
WARUNKI UBEZPIECZENIA (klauzule 
fakultatywne)  

20% Maksymalizacja 

OGÓŁEM: 100 %  
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d) Punktacja w kryterium warunków ubezpieczenia wyliczona zostanie następująco: 
 

Warunki ubezpieczenia (klauzule fakultatywne)  20 %  
Zakres ochrony punktowany będzie zgodnie z poniższą tabelą  

 

Lp. Warunek fakultatywny Ilość pkt. 

1 
Klauzula fakultatywna 1  15 

Brak klauzuli fakultatywnej  0 

2 
Klauzula fakultatywna 2  10 

Brak klauzuli fakultatywnej  0 

3 
Klauzula fakultatywna 3  15 

Brak klauzuli fakultatywnej  0 

4 
Klauzula fakultatywna 4  25 

Brak klauzuli fakultatywnej  0 

5 
Klauzula fakultatywna 5  10 

Brak klauzuli fakultatywnej 0 

6 
Klauzula fakultatywna 6  15 

Brak klauzuli fakultatywnej 0 

7 
Klauzula fakultatywna 7  10 

Brak klauzuli fakultatywnej 0 

 
Powyższe wyniki zostaną zsumowane, dzięki czemu zostanie uzyskana ostateczna liczba 
punktów za daną ofertę.  
 

                                ilość punktów z oferty ocenianej 
Kk = --------------------------------------------------- x waga kryterium 20 pkt 

                        maksymalna możliwa do uzyskania  
                                                   ilość punktów 

 
2) CZĘŚĆ II  

 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów 
oraz ich wag.   

 
Ocena ofert: 
a) Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim 

sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym w 
niniejszym rozdziale. 

b) O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych 
przez oferenta stanowiąca sumę punktów za poszczególne kryteria: 

 
K=Kc + Kk 

Gdzie: 
K - Całościowa ocena punktowa 
Kc - Kryterium ceny 
Kk - Kryterium franszyzy integralnej  

Lp. KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM 
SPOSÓB 
OCENY 

1 OFEROWANA CENA (roczna składka)  90 % Minimalizacja 

2 
WARUNKI UBEZPIECZENIA (franszyza 
integralna)  

10% Maksymalizacja 

OGÓŁEM: 100 %  
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                                                                    Cena najniższa oferowana 
Kc = ------------------------------------------- x 90 pkt 

                                                        Cena oferty ocenianej                  
                 
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta 
proponująca najniższą cenę brutto. 
 

c) Punktacja w kryterium warunków ubezpieczenia wyliczona zostanie następująco: 
 

Warunki ubezpieczenia (franszyza integralna) 10 %  
Zakres ochrony punktowany będzie zgodnie z poniższą tabelą  

 
                                ilość punktów z oferty ocenianej 

Kk = --------------------------------------------------- x waga kryterium 10 pkt 
                        maksymalna możliwa do uzyskania  

                                                   ilość punktów 
 
 

Lp. Warunek fakultatywny Ilość pkt. 

1 Franszyza integralna: 400 PLN 0 

2 Franszyza integralna w przedziale: 200 PLN – 399 PLN 5 

3 Franszyza integralna w przedziale: 0 PLN – 199 PLN 10 

 
Należy dokonać wyboru jednej opcji wysokości franszyzy i wskazać jej wysokość.  
 
Powyższe wyniki zostaną zsumowane, dzięki czemu zostanie uzyskana ostateczna liczba punktów 
za daną ofertę.  
 
 
UWAGA!  
Brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty.  
Klauzule brokerskie obligatoryjne muszą zostać przyjęte zgodnie z ich brzmieniem i zakresem.  
W przypadku klauzul fakultatywnych dopuszczalna jest zmiana ich treści (prosimy o podanie 
treści), ale w przypadku zmian odbiegających na niekorzyść od treści podanej w SIWZ, za 
zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.  
Podane w specyfikacji wysokości franszyz, udziałów własnych, są stałe i nie mogą ulec zmianie 
w toku składania ofert. Zmiana może nastąpić tylko na korzyść Zamawiającego.  
 
 
Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 
 odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP, 
 jest zgodna z treścią SIWZ,  
 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.             
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XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie prawne i 
faktyczne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego www.stawymilickie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

3. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego 
zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 u.p.z.p. w formie pisemnej w terminie: 
1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, 
2) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zostało przesłane pisemnie, 
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 u.p.z.p., jeżeli w postępowaniu: 
1) nie odrzucono żadnej oferty,  
2) nie wykluczono żadnego Wykonawcy, 
3) złożono tylko jedną ofertę. 

5. Miejsce i termin podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną uzgodnione  
z wyłonionym Wykonawcą. 

6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 u.p.z.p. zostały złożone oferty dodatkowe 
o takiej samej cenie, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczność powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonania zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć,  

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

6) w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1a u.p.z.p. 
7. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

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

ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
8. W przypadku unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek 

Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postepowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 

http://www.stawymilickie.pl/
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY  

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, jeżeli mają 
lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub ponieśli lub mogą ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

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

3. Wykonawca może wnieść odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

4.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania.  

5. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki 
ochrony prawnej” w art. 179 – 198g ustawy Pzp.  

XIX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA 

1. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez 
Zamawiającego lub Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią 
załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie udostępnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  

4. Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami wg następujących zasad: 

1) po złożeniu wniosku o udostępnienie protokołu, 

2) w wyznaczonym terminie, miejscu oraz zakresie udostępnianych dokumentów i 
informacji, 

3) udostępnienie odbywa się w obecności pracownika Zamawiającego, 

4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, 

5) udostępnienie może się odbyć wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w godzinach jego 
urzędowania. 

5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy jest odpłatne. 
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XX.  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
CZĘŚĆ I 
 
PAKIET I  
 
Przedmiot i miejsce ubezpieczenia:  
 
STAWY MILICKIE S.A. 
56-300 Milicz, Ruda Sułowska 20. 
 
Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:  
Zakład Rybacki w Krośnicach, ul. Stawowa 2, 56-320 Krośnice 
Zakład Rybacki w Potaszni, Potasznia, 56-300 Milicz 
Zakład Rybacki w Radziądzu, Radziądz, 55-140 Żmigród 
Zakład Rybacki w Rudzie Sułowskiej, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz 
Zakład Rybacki w Stawnie, Stawno, 56-300 Milicz 
Goszcz, 56-415 Twardogóra 
Żeleźniki, 56-320 Krośnice 
Rochy, 63-760 Zduny 
Raków, 55-093 Kiełczów 
 
PKD: 
03.22.Z  - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych– 
ok. 85% działalności 
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana– ok. 10% działalności 
93.29.Z – prowadzenie placów zabaw oraz wiat rekreacyjnych 
85. oraz 85.60.Z – Edukacja – dotyczy muzeum tradycji rybackich, skansen, zwierzyniec, 
pokazowa spłuczka 
56.10.A – działalność gastronomiczna – gospoda 
55.20.Z i 56.10.A – działalność hotelarska 
96.09.Z oraz 93.29.Z – działalność fotosafari (birdwatching) 
77.21.Z – wynajem rowerów dla turystów. 
 
Obrót za 2014 r.: 7 451 715,70 zł 
Planowany obrót za 2015 r.: 9 000 000 zł 
Liczba zatrudnionych pracowników: 234 osoby. 
 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. 
 Warunki wymagalne dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych  
 

A. Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej  
 
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  
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Zakres: 
 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia  

w zł 

OC delikt, OC kontrakt 200 000,00 

OC produkt (gastronomia, 
ryby hodowane w stawach) 

200 000,00 

OC za szkody w środowisku 100 000,00 

OC pracodawcy 200 000,00 

OC za szkody w rzeczach 
zostawionych w pokojach 

hotelowych 
100 000,00 

OC za szkody spowodowane 
zatruciem pokarmowym 

100 000,00 

 
Odpowiedzialnością Towarzystwa Ubezpieczeniowego objęte są roszczenia dotyczące szkód 
powstałych w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone 
po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia.  
 
Zakres terytorialny – Rzeczpospolita Polska  

 
 Okres ubezpieczenia: 
Od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.  
 
Obligatoryjna wysokość franszyz i udziałów własnych dla poszczególnych ryzyk (mogą być 
niższe nie wyższe)  
 

 franszyza integralna – brak 

 franszyza redukcyjna – 500 zł  

 udział własny – brak  
 
SZKODOWOŚĆ:  
 
Szkodowość zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ 
 
Ubezpieczenie w 2011, 2012 i 2013 roku w Allianz 
Ubezpieczenie w 2014 i 2015 roku w UNIQA 
 
 
B. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risks)  
1. Zakres ubezpieczenia: ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną wszystkie szkody w 

ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie i miejscu ubezpieczenia w wyniku zaistnienia 
jakichkolwiek zdarzeń losowych wyraźnie niewyłączanych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia.  

       Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie może wykluczać podanych poniżej zdarzeń i definicji  
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Ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego lub jego części 

Deszcz nawalny 

Zalania na skutek deszczu nawalnego - ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód 
związanych z działaniem deszczu nawalnego, jeżeli do powstania szkody doszło na 
skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub 
niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych, drzwiowych. 

Huragan – za huragan uważa się wiatr o sile nie mniejszej niż 17,1 m/s; jeżeli definicja 
huraganu z OWU jest korzystniejsza to będzie ona miała zastosowanie  

Osunięcie zapadnięcia się ziemi 

Powódź  

Przepięcia – treść w klauzuli obligatoryjnej nr 9) 

Trzęsienie ziemi 

Spływ wody po stoku 

Szkody wodociągowe tj. wydostanie się wody, pary, innej cieczy z instalacji wodno-
kanalizacyjnej lub technologicznej w tym cofnięcie się wody z sieci kanalizacyjnej i 
pozostawienie otwartych kranów i zaworów w tym czasowo niezasilanych  

Szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami 
objętymi umową ubezpieczenia 

Koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą, koszty zmniejszenia rozmiaru szkody - 
treść w klauzuli obligatoryjnej nr 10) 

Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – treść w klauzuli obligatoryjnej nr 2) 

Dym lub sadza  

Grad  

Szkody spowodowane naporem śniegu / lodu  

Upadek drzew, masztów i innych obiektów na ubezpieczone mienie  

Implozja  

Huk ponaddźwiękowy  

Uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie 

Koszty napraw uszkodzeń powstałych w skutek zamarznięcia przewodów, urządzeń 
instalacji wodociągowych, instalacji centralnego ogrzewania / z limitem 
odpowiedzialności 100 000, zł 

Szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, zabrudzenia elewacji budynków rysunkami 
graffiti/ oraz wandalizm (dewastacja) – treść klauzuli obligatoryjnej nr 17 

Szkody powstałe w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia 
pod wpływem ryzyk objętych zakresem ochrony ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk , limit odpowiedzialności 200 000,00 zł  

Kradzież z włamaniem i rabunek (usiłowany lub dokonany)  

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów (np. reklamy świetlne, neony itp.) od 
stłuczenia wraz z kosztami naprawy / z limitem odpowiedzialności 20 000,00 zł  

 
 
Rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa 
System: na sumy stałe  
Przedmiot ubezpieczenia:  
 

lp. Przedmiot ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia  

w pln 

1 Budynki i budowle Wartość 
odtworzeniowa 

17 690 342.24 

2 Środki trwałe, 
wyposażenie  

Wartość 
odtworzeniowa   

8 298 510,53 
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3 Wyposażenie 
technologiczne kotłowni 

Wartość 
odtworzeniowa   

585 000,00 

3 Środki obrotowe  Pierwsze ryzyko  150 000,00 

4 Mienie osobiste 
pracowników  

Wartość 
rzeczywista 

55 200,00 

5 Wartości pieniężne w 
schowku  

Pierwsze ryzyko   20 000,00 

RAZEM  27 750 102,31 

 
Wykaz budynków i budowli wraz z ich konstrukcją określony w załączniku nr 6 do SIWZ 
Wykaz środków trwałych i wyposażenia w załączniku nr 10 do SIWZ 
 
Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne 
do aktualnego przeznaczenia.  
Wszystkie budynki poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co 
potwierdzone jest pisemnym protokołem. 
Zabezpieczenia ppoż. Zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. 
 
W miejscach ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź ani lokalne 
podtopienia. 
 
W magazynach jest wentylacja naturalna. Zamawiający nie posiada silosów.  
W magazynach instalacja elektryczna nie spełnia standardów EX/ATEX 
 
 
Okres Ubezpieczenia: od 01.01.2016 do 31.12.2016 
Obligatoryjna wysokość franszyz i udziałów własnych dla poszczególnych ryzyk (mogą być 
niższe nie wyższe)  

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
- franszyza integralna – 400 zł 
- franszyza redukcyjna – 500 zł 
- udział własny – brak 

Limity ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia  

  franszyza integralna nie więcej niż 100 zł  

  franszyza redukcyjna – brak  

  udział własny brak  
 
Limity kradzieżowe:  

- franszyza integralna – brak 
- franszyza redukcyjna – 200 zł 
- udział własny – brak 

 
B) Limity odpowiedzialności dla następujących zdarzeń: kradzież z włamaniem, rabunek:  
 
Zakres ubezpieczenia:  
 
Zakresem ubezpieczeniem objęte są WSZYSTKIE URZĄDZENIA (również sprzęt elektroniczny 
nieobjęty ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego w systemie ryzyk wszystkich), które zapisane 
są w poszczególnych rodzajach wykazów ruchomości, określonych poniżej (z wyłączeniem 
środków transportu ujętych w grupie VII KŚT podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 
komunikacyjnemu).  
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lp. 
Przedmiot 

ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia  

w pln 

1 Środki trwałe, 
wyposażenie, 
niskocenne składniki 
majątku 

Sumy stałe   100 000,00 

2 Środki obrotowe  Pierwsze ryzyko  100 000,00 

3 Mienie osobiste 
pracowników  

Wartość 
rzeczywista 

30 000,00 

4 Wartości pieniężne w 
schowku  

Pierwsze ryzyko   50 000,00 

RAZEM  280 000,00  

 
OPIS OBIEKTÓW – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 

 

Sposób przechowywania wartości pieniężnych  
Gotówka przechowywana w sejfie przytwierdzonym na stałe do podłoża 
  
 
SZKODOWOŚĆ:  
 
Szkodowość zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 
Ubezpieczenie w 2011, 2012 i 2013 roku w Allianz 
Ubezpieczenie w 2014 i 2015 roku w UNIQA 
 
 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
 
1. Zakres ubezpieczenia  
Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej zdefiniowany jest w następujący sposób:                
- wymieniony w umowie sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową od wszelkich 
nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń powstałych niezależnie od woli Ubezpieczającego, o ile ich 
przyczyny nie zostały wyłączone w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz 
postanowieniach dodatkowych (np. aneksach lub klauzulach). 
 
Z uwzględnieniem postanowień ust. 1. ubezpieczeniem objęte są w szczególności szkody powstałe 
wskutek: 
 

a) niewłaściwej obsługi ubezpieczonego sprzętu wynikającej z niedbalstwa, 

b) celowych uszkodzeń przez osoby trzecie, 

c) kradzieży z włamaniem lub rabunku, 

d) pożaru (niezależnie od działania bezpośredniego płomieni czy też braku płomieni), 
osmalenia, przypalenia, działania sadzy lub wysokiej temperatury, 

e) wybuchu, uderzenia pioruna lub upadku statku powietrznego, 

f) gaszenia pożaru, rozbiórki lub porządkowania pogorzeliska pod warunkiem, że działania te 
miały na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia, 

g) zalania spowodowanego wodą wodociągową, naturalnymi wodami płynącymi (w tym też 
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powodzią lub rozlewiskami), wylewami wód podziemnych, opadami będą innymi czynnikami 
atmosferycznymi (np. para, mgła, mróz, wilgoć), a także innymi rodzajami cieczy oraz korozji 
powstałą w wyniku działania w/w czynników, 

h) burzy, wiatru, przypływów sztormowych, gradu, lawiny, osuwisk skalnych lub zapadania 
bądź usuwania się ziemi, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn 
niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów  

i) błędów projektowych, produkcyjnych lub konstrukcyjnych, a także ukrytych wad 
materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji  

j) przepięcia, zjawiska indukcji lub pośredniego uderzenia pioruna. 

k) zbyt wysokie/niski napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej  

 
System ubezpieczenia: sumy stałe wg wartości odtworzeniowej. 
System ubezpieczenia – sprzęt przenośny zakres terytorialny RP + Europa  
 
Przedmiot ubezpieczenia:  
 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia  

w pln 

1 Stacjonarny sprzęt elektroniczny 44 666,90 

2 Przenośny sprzęt elektroniczny 734 601,96 

3 Oprogramowanie 58 933,00 

4 Koszty odtworzenia danych, 
licencjonowanego oprogramowania 

50.000,00 

 
Wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego określony w załączniku nr 7 do SIWZ 
 
 
Dodatkowe warunki  
KLAUZULE OBLIGATORYJNE  
 
Klauzula Automatycznego włączenie do ochrony ubezpieczeniowej sprzętu nowo nabytego 
Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową na nowo nabyty sprzęt lub na sprzęt w 
posiadanie, którego Ubezpieczający wszedł w trakcie trwania umowy, a wzrost wartości tego 
sprzętu nie przekroczył 30% łącznej sumy ubezpieczenia. Składka za sprzęt zgłaszany do 
ubezpieczenia będzie naliczana od 1 dnia miesiąca, w którym sprzęt został zgłoszony do 
ubezpieczenia wg zasady pro rata temporis. Rozliczanie półroczne. 
 
Klauzula IT  
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w 
mieniu objętym ubezpieczeniem. 
Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio 
spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. 
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada również za: 
a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w 
szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach 
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komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich 
oryginalnej struktury, 
b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a, 
c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu 
użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz 
wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. a. 
 
Obligatoryjna wysokość franszyz i udziałów własnych dla poszczególnych ryzyk (mogą być 
niższe nie wyższe)  
 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
. Franszyza redukcyjna: 
- dla sprzętu stacjonarnego: 300 zł  
- dla sprzętu przenośnego: 300 zł 
- Koszty odtworzenia danych, licencjonowanego oprogramowania: 300 zł 
- oprogramowanie: 300 zł 
Franszyza integralna: brak 
Udział własny - brak  
 
SZKODOWOŚĆ:  
 
Szkodowość zgodnie z załącznikiem 9 do SIWZ. 
Ubezpieczenie w 2011, 2012 i 2013 roku w Allianz 
Ubezpieczenie w 2014 i 2015 roku w UNIQA 
 
 
KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ  
DLA PAKIETU I  
 
Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie klauzul dodatkowych, które będą brane pod 
uwagę przy ocenie kryterium WARUNKI UBEZPIECZENIA  
 
KLAUZULE OBLIGATORYJNE DO OC DOBROWOLNEGO  

 
 KLAUZULA REPREZENTANTÓW  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ogranicza się wyłączenie 
odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność jedynie do 
reprezentantów Ubezpieczonego.  
 
KLAUZULA JURYSDYKCJ 
 
Spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby  
ubezpieczającego. 
 
 
KLAUZULA AKTUALNOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ  
 

W razie opłacenia składki w ratach niezapłacenie w terminie pierwszej lub kolejnej raty składki 
może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczenia, tylko wtedy, gdy ubezpieczyciel po 
upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 
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7 dni od dnia otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności. W braku wypowiedzenia umowy 
wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 

 
KLAUZULE OBLIGATORYJNE DO UBEZPIECZENIA MIENIA 

 
1) Klauzula Automatycznego pokrycia – OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od 
wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)  
1) Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
a) Nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową 
ubezpieczenia,  
b) Wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek 
dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na 
zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez  
Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od 
chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa 
odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w 
posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków 
trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – 
odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, 
rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 
2) Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy 
ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 
3) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na 
mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości do kwoty 500 000,00 zł 
4) Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia 
przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia.  
5) Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na 
następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej 
ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu 
ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia *. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia 
w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.  
6) W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie 
zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona 
rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.  

 
2) KLAUZULA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE – 
OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk - wspólny limit  10% szkody nie więcej niż 100 000 zł. 
 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową 
ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / 
demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem 
lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu 
nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu 
przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną 
ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie 
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więcej niż 100 000,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy 
kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. 
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela 
tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszany w takim 
stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia.  
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w 
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym 
zakresie ubezpieczenia mienia.  
 
3) KLAUZULA REZYGNACJI Z ZARZUTU NIEDOUBEZPIECZENIA – OBLIGATORYJNA 
(w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk  
 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku 
ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych, dopuszcza się odstąpienie od zasad proporcji o ile 
wysokość szkody nie przekracza 20% deklarowanej sumy ubezpieczenia ubezpieczonego mienia. 
 
4) KLAUZULA LEEWAYA – OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 
ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)  
 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że zasada 
proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość w momencie 
powstania szkody będzie wyższa niż 120 % sumy ubezpieczenia 
 
5) KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN – OBLIGATORYJNA  
( w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk)  
 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w 
przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie 
nie dłuższym niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody.  
 
6) KLAUZULA BEZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY – OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku 
szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości produkcji lub 
świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio 
po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W 
przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami 
ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i 
przedłożenia Ubezpieczycielowi  dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do 
dyspozycji Ubezpieczyciela  elementów uszkodzonych podlegających wymianie. 
 
7) KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEPIĘĆ – OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu mienia od 
wszystkich ryzyk, w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)  
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1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody  
w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie 
uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot 
ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek 
indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej 
bliskości ubezpieczonego mienia. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia 
w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu 
elektrycznego (zmiana w natężeniu)  
4. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem 
odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i 
ochronników przeciwprzepięciowych).  
5 w przypadku maszyn i urządzeń elektronicznych odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje 
pod warunkiem posiadania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, które muszą być zainstalowane 
i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego oraz urządzeń 
zabezpieczających 
6.  Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju 
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; 
 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:  
300 000,00 zł.  
Franszyza redukcyjna - 500 zł  
 
8) KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ – OBLIGATORYJNA 
 (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk) – limit wspólny  
 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności 
zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad 
sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą 
bezpośrednio zagrożonego mienia.  
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w 
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie 
ubezpieczenia mienia.  
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem 
zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak 
odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 
Limit odpowiedzialności wynosi 10 % sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego 
szkodą, nie więcej niż 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
 
9) KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRAC BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH -
OBLIGATORYJNA ( w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk)  
 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres 
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu 
ubezpieczenia: 
a) prac ziemnych  
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b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym nie jest wymagane 
pozwolenie na budowę. 

Ubezpieczyciel obejmuje ochrona ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z 
prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi 
pracami remontowo-montażowymi pod warunkiem, że prace te:  
- nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są 
prowadzone  
- nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, 
których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie" 
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest 
dla: 
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 100 000,0 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do limitu 500 000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Dopuszczalny udział własny dla niniejszej klauzuli – 1 000, 00 zł  
 
10) KLAUZULA AKCEPTACJI RYZYKA – OBLIGATORYJA (ubezpieczeniu mienia od 
wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)  

 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia zwanych OWU. Strony 
uzgodniły, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych ubezpieczonego majątku jest zgodny z 
przepisami obowiązującego prawa.  
 
W chwili zawarcia umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń akceptuje, jako wystarczające dla 
zawarcia umowy i wypłaty odszkodowania wszelki zabezpieczenia przeciw kradzieżowe 
posiadane przez Zamawiającego. Natomiast dopiero po zdarzeniu losowym (szkodzie) objętym 
umową ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, zakład ubezpieczeń może 
żądać zastosowania dodatkowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w lokalu(-ach), w którym 
(-ych) nastąpiło zdarzenie (szkoda). 
 
11) KLAUZULA NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE – OBLIGATORYJNA  
(w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk)  
 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zapisane w umowie 
ubezpieczenia, ustala się, że w razie niedotrzymania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 
z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia Ubezpieczyciela o zajściu 
zdarzenia losowego w wyznaczonym terminie, zapisane w umowie lub owu skutki 
niezawiadomienia, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w 
terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń, lub ustalenie 
wysokości odszkodowania.  
 
12) KLAUZULA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO – OBLIGATORYJNA (w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk)  
Zakresem ochrony zgodnym z polisą objęty jest sprzęt elektroniczny, niezgłoszony do 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na bazie ryzyk wszystkich. Sprzęt ten ubezpieczony zostaje 
od wszystkich ryzyk zgodnie z zakresem umowy ubezpieczenia pod warunkiem, że został on 
zgłoszony do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.  
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13) KLAUZULA WANDALIZMU (dotyczy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk) 
OBLIGATORYJNA  
 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się 
rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres 
dłuższy niż 30 dni. 
Limit odpowiedzialności: 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z 
pod limitem: 5.000,00 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). 

 
14) KLAUZULA REPREZENTANTÓW (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) OBLIGATORYJNA  

 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ogranicza się wyłączenie 
odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność jedynie do 
reprezentantów Ubezpieczonego. Do celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego 
uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 
statutem uprawnione są do zarządzania jednostką. 
 
15) KLAUZULA JURYSDYKCJI (w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i w ubezpieczeniu 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 
Spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby  
ubezpieczającego. 
 
16) KLAUZULA RATALNA (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez zakład ubezpieczeń 
roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany 
do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z 
wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości 
nieopłaconych dotychczas rat składki, które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym 
w umowie ubezpieczenia. 

17) KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) OBLIGATORYJNA Z 
zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel pokrywa 
całość poniesionych przez Ubezpieczającego koniecznych i uzasadnionych kosztów ekspertyz 
rzeczoznawców związanych z ustaleniem zakresu rozmiaru szkody Udział ubezpieczyciela w 
przedmiotowych kosztach wynosi 100%.  

Limit: 50 000 zł 

 
 
 



29 | S t r o n a  

KLAUZULE FAKULTATYWNE  
 
W przypadku akceptacji danej klauzuli fakultatywnej należy zamieścić jej treść w ofercie.  
Za każdą uznaną klauzulę fakultatywną zostanie przyznana ilość punktów podana przy 
klauzuli  
 
1) KLAUZULA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA - (w ubezpieczeniu mienia od 
wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) limit wspólny - 
15 pkt 
 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje  tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy 
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których 
wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu, do których suma ubezpieczenia jest 
niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem 
rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów 
ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200 000,00 złotych. 
 

2 ) KLAUZULA SKŁADOWANIA (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ) - 10 pkt  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód 
powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie 
składowane bezpośrednio na podłożu. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy także mienia 
położonego poniżej poziomu gruntu.  
Limit odpowiedzialności: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
 
3) KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH 
NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ FRACHTU 
EKSPRESOWEGO   ( dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk) limit wspólny dla obu ryzyk - 15 pkt  
 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres 
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w 
godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego ( z wyłączeniem 
frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą 
Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. 
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela 
tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim 
stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia 
mienia. 
Limit odpowiedzialności:   20 % wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż 50 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
4) KLAUZULA LIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD (dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk 
wszystkich i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) - 25 pkt 
 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, 
której szacowana wartość nie przekracza 7 000,0zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony  lub 
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Ubezpieczający  ma prawo po zgłoszeniu szkody Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji 
takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: 
a) datę sporządzenia protokołu 
b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół 
c) datę wystąpienia szkody 
d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia) 
e) wykaz uszkodzonego mienia  
f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody 
g) szacunkową wartość szkody  
h) dokumentację fotograficzną. 
Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub 
Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do 
podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: 
- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem), 
- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), 
- kosztorys naprawy, 
- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel  odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać. 
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczyciela Ubezpieczający lub Ubezpieczony 
dostarczy kosztorys naprawy.  
Powyższe postanowienia, w żadnym razie: 
a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia 

Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, a w przypadku, jeśli posiada ona znamiona 
przestępstwa, także zawiadomienia Policji; 

b) nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty 
odszkodowania w przypadku, jeśli roszczenie okaże się niezasadne. 

 
5) KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTÓW (dotyczy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk 
i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) limit wspólny dla obu ryzyk - 10 
pkt 
 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel pokrywa 
ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji 
Szpitala (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona 
obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem 
przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których 
dokumentacja była zawarta.  
Powyższe koszty objęte są ochroną do limitu odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia 
w wysokości 10 % wartości szkody, jednak nie więcej niż 50 000,00 zł w okresie ubezpieczenia.  
 
6) KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ  -  (dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich i 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  ) limit wspólny  - 15 pkt 

 
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy 
ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na 
podstawie tychże warunków, ustala się, że: w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres 
ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w czasie, 
kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła 
rozumiana jest, jako niepozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego 
przywłaszczenia. 
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które 
rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem, że 
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Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

 niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 

 wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania 
lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo 
innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, 

 udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, 

 wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez 
zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 

 braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 
Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 

7) KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW W RYZYKU KRADZIEŻY  
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk) - 10 pkt 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel pokrywa 
dodatkowe koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych stropów, ścian, podłóg, drzwi, 
zamków, okien, szyb, żaluzji i innych elementów uszkodzonych wskutek dokonanej lub 
usiłowanej kradzieży z włamaniem. Ubezpieczyciel pokrywa koszty wymiany zamków i 
czytników w związku z utratą kluczy lub kart magnetycznych w następstwie kradzieży z 
włamaniem do lokalu lub rabunku. Limit wspólny Odpowiedzialności: 10 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
Uwaga! Oferta powinna uwzględniać wszystkie zniżki/zwyżki taryfowe i marketingowe, 
wysokość udziałów własnych, franszyz oraz rozłożenie płatności na 4 równe nieoprocentowane 
raty.  

Do oferty należy dołączyć wszystkie aktualne warunki ubezpieczeń.  

 
 
CZĘŚĆ II 
 

PAKIET II  
 
Ubezpieczenie taboru samochodowego: 

Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) 
Auto-Casco pojazdów mechanicznych w ruchu i postoju, zniesione udziały własne w szkodach 
oraz potrącenia amortyzacyjne (AC) 
Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NW)     
Assistance Polska (bez składkowo)   
 

Przedmiotem ubezpieczenia są:  
- pojazdy podlegające rejestracji w Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiące własność lub używane 
przez Ubezpieczającego, zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z załączonym wykazem, nr 8  
W przypadku zakupu pojazdów przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy, tj. pojazdów nowo nabytych przez Ubezpieczającego, a nieujętych w 
chwili zawarcia umowy w Załączniku nr 8 pojazdy te zostaną przyjęte do ubezpieczenia na warunkach 
oferty pod warunkiem dodatkowego ich zgłoszenia.   
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 Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla floty pojazdów ma dotyczyć : 

- obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju, 

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu 
zagranicznym, 

- ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń autocasco oraz od kradzieży w pełnym zakresie,  
- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu, 
- ubezpieczenia „ASSISTANCE” Polska  
 
 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych 
   Za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje swoim zakresem 
ochrony następujące zdarzenia: 
 - szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych Państw sygnatariuszy 
jednolitego porozumienia zawartego między Biurami Narodowymi w związku z ruchem 
pojazdów wskazanych w załączniku nr  8 
 Suma gwarancyjna dla OC;  
 
Zgodnie z zapisami ustawy – Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(Dz.U. nr 124 z 2003 r. poz.1152 z późn. Zm.  
 
Dodatkowe ustalenia dotyczące kontynuacji OC pojazdów: 
Dla pojazdów wymienionych w Załączniku nr 8zostaną wydane potwierdzenia OC 

 Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń autocasco oraz od kradzieży swoim terytorialnym 
zakresem ochrony ma obejmować zdarzenia: 
- powstałe na terytorium RP i innych państw Europy dla pojazdów wymienionych w Załączniku 
nr 8 

Z wyłączeniem kradzieży pojazdu na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.  

Ubezpieczenie autocasco ma obejmować minimum następujący zakres ryzyk: 
- kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia,  
- uszkodzenia pojazdu w związku z jego ruchem lub postojem / nagłego działania sił mechanicznych 
w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób 
trzecich w tym również ryzyka łamania do pojazdu /,  
- uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: 
/ powodzi zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru wybuchu opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się 

lub zapadania ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego zarówno z 
wnętrza, jaki i zewnątrz pojazdu/, 

- uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był udzielenia potrzebą 
pierwszej pomocy medycznej, 

- uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania celu krótkoterminowego 
użycia przez sprawcę. 

 
Suma ubezpieczenia dla zgłaszanego pojazdu będzie określona na dzień zawarcia umowy 
Ubezpieczenia w następujący zasadach: 
1) dla pojazdów fabrycznie nowych – wg faktury zakupu w wartości z podatkiem VAT. 
 
2) dla pojazdów użytkowanych będących w posiadaniu Ubezpieczającego lub zakupionych, jako 

używane - wg wartości rynkowej z podatkiem VAT na dzień ubezpieczenia na podstawie 
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aktualnego katalogu EUROTAX z uwzględnieniem jego roku produkcji, okresu eksploatacji, 
wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego. 

 
Warunki szczególne dotyczące rozszerzenia odpowiedzialności w zakresie  

ubezpieczenia autocasco. OBLIGATORYJNE 
 

1/ Oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje przedstawiciel Ubezpieczyciela w terminie 
3 dni roboczych od zgłoszenia szkody; ten sam termin obowiązuje w przypadku oględzin 
i oceny dodatkowej lub oględzin ponaprawczych 

2/ Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo zgłaszać z ubezpieczenia Autocasco szkody wyrządzone 
przez osoby trzecie. Szkody takie będą wypłacane z polisy Autocasco Ubezpieczającego  
a następnie Ubezpieczyciel wystąpi z roszczeniem regresowym do Ubezpieczyciela sprawcy szkody. 

 

Klauzula badań technicznych.  

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC,  
gdy w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania 
technicznego - jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych 
badań technicznych, a stan pojazdu nie miał wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego.  

 
Dla pojazdów w przypadku wystąpienia szkody, nie będzie stosowana konsumpcja sumy 
ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów. 
Przy ewentualnej wypłacie odszkodowania ubezpieczyciel nie pomniejszy wypłaty o kwotę tzw. 
franszyzy redukcyjnej oraz nie zastosuje potrąceń z tytułu zużycia pojazdu lub jego części 
wynikających - tzw. amortyzacji z wyłączeniem ogumienia. 
 
W przypadku wystąpienia szkody, nie będzie stosowana konsumpcja sumy ubezpieczenia dla 
poszczególnych pojazdów.  

System naprawy szkód: warsztat 

Wartość pojazdów: netto (bez VAT)  lub netto + 50% VAT  w zależności od pojazdu. 

Wykupiona amortyzacja  

W ubezpieczeniu AC (obligatoryjne)  

- franszyza integralna: 400 zł 
- franszyza redukcyjna – brak  
- udział własny – brak  

  

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów  

pojazdu mechanicznego (NNW) 

 

Zakres wymagalny:  

Przedmiotem ubezpieczenia są trwale następstwa nieszczęśliwych wypadków 
zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Europy oraz na 
terytorium Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji.  
Suma ubezpieczenia wynosi 10.000 - zł dla każdej ubezpieczonej osoby. 
W przypadku śmierci wypłata odszkodowania – 100 % sumy ubezpieczenia.  
W przypadku pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia lub sprzedanych w trakcie trwania 
umowy, składka za udzielenie ochrony zostanie rozliczona w następujący sposób: 
- zwrot składki naliczony zostanie tak, że za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej 
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 / składka podlegająca rozliczeniu będzie zwrócona pod warunkiem, że nie zostało wypłacone świadczenie /. 
 

 Ubezpieczenie Assistance Polska  obligatoryjnie bez składkowo  

 
Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc techniczna, a także informacyjna w czasie podróży na 
terenie RP, obejmująca świadczenia udzielane ubezpieczonym - kierowcy i pasażerom pojazdu – 
w związku z wypadkiem.  
Ubezpieczeniu mają podlegać pojazdy osobowe oraz ciężarowe o DMC do 3,5 tony zgłoszone w 
zestawieniu nr 8 i nowo zakupione, których wiek nie przekroczył 10 lat 
 
Zamawiający przyjmuje aktualne warunki OWU w przedmiocie ass. Oznacza to, iż akceptuje 
zakres, ramy, rodzaj gwarantowanych świadczeń Assistance Polska.  
                                                                              
 
Informacje uzupełniające do niniejszego zapytania o cenę i zakres ochrony ubezpieczeniowej  
 
Sumy ubezpieczenia pojazdów: zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.  
 

SZKODOWOŚĆ:  
 

Szkodowość zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.  
 
Okresy ubezpieczenia: 
2012 - Allianz 
2013 - PZU 
2014 - UNIQA 
2015 - PZU 
 
 
 
Uwaga! Oferta powinna uwzględniać wszystkie zniżki/zwyżki taryfowe i marketingowe, 
wysokość udziałów własnych, franszyz. 

Do oferty należy dołączyć wszystkie aktualne warunki ubezpieczeń.  

 

 


