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 Znak sprawy: DZP1/zp/9/2013 
 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 

2004 r.  – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 roku poz. 709  ze zm. 

na usługę ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej  

„Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno” Sp. z o.o. 

 
 

Postępowanie prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 roku poz. 709 z późn. zm.) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdził: _________________ 
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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

 

1. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz art. 

10 ust. 1, 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej. 

 
II. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM. 

 

Zamawiający: 
 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 
z siedzibą Rudno 17 gm. Ostróda 
adres do korespondencji: 
ul. Stępowskiego 10, 14-100 Ostróda 
Tel. 089 644 12 44 
Fax. 089 648 41 82 
e-mail: biuro@zuokrudno.pl 
godziny urzędowania: 
pon. - pt. od 7.00 do 15.00 
 

III. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA. 

 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz 
odpowiedzialności cywilnej „Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
RUDNO” Sp. z o.o. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym ryzyka ubezpieczeniowe wraz z 
sumami ubezpieczenia zostały określone w Załącznik do 3 niniejszej SIWZ.  

 
Kod CPV:  
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe;  
66514110-0 Usługi ubezpieczeniowe pojazdów mechanicznych;  
66515100-4 Usługi ubezpieczenia od ognia;  
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty;  
66515200-5 Usługi ubezpieczenia własności;  
66518300-7 Usługi w zakresie rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych;  
66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów;  
66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej. 
 

IV. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
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1. Przedmiotowa usługa będzie wykonywana: w okresie od dnia 21.01.2014r do 
dnia 31.12.2014r:  

1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych rozszerzone 
deszcz nawalny, huragan, grad, lawinę, osunięcie się ziemi, 
trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu zapadanie się ziemi, zalanie 
upadek drzew, katastrofa budowlana i powódź; 

 budynki i budowle suma ubezpieczenia ustalona w wartości 
odtworzeniowej (nowej) kwota 9 272 698,59.- zł. 

 pojazdy wolnobieżne  suma ubezpieczenia ustalona w wartości 
odtworzeniowej 2 760 729,00.- zł 

 Maszyny urządzenia i wyposażenie w wartości odtworzeniowej suma 
             ubezpieczenia  872. 799,33.- zł. w zakresie rozszerzonym  ryzyka 
             podstawowego  oraz powódź, 

 Środki obrotowe w cenie nabycia lub kosztach wytworzenia suma 
ubezpieczenia 80 000.- pierwsze ryzyko, 

 gotówka w kasie w wartości nominalnej 7 000.- zł. pierwsze ryzyko, 

 pojemniki do zbiórki selektywnej  rozmieszczone na terenie 19 Gmin w 
wartości odtworzeniowej pierwsze ryzyko 10 000.- zł. rozszerzone o 
klauzule dewastacji limit 3 000.zł. 

2. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku; 

  kradzież gotówki w lokalu pierwsze ryzyko 7 000.- zł. oraz gotówki w 
transporcie pierwsze ryzyko 4 000.- zł. 

3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz 
danych, programów i nośników danych: 

 Sprzęt stacjonarny i komputery przenośne – suma ubezpieczenia 
ustalona według wartości odtworzeniowej  121 199,17.- zł., 

4. ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń: 

 Suma ubezpieczenia 7 881 436.- zł; generator prądu 96 500, linia 
technologiczna do segregowania – 5 591 956.- zł. linia technologiczna 
do segregowania sorter – 1 914 800.- zł linia do segregowania 132 180.- 
zł, linia do belowania 146 000.- zł. 

5. ubezpieczenie szyb od stłuczeń 

 suma ubezpieczenia –10 000,- zł. 
6. ubezpieczenie OC przedsiębiorstwa 

suma ubezpieczenia  500 000.- 
 

2. Sposób i forma płatności: przelewem bankowym,  w dwóch ratach wg 
poniższego harmonogramu: 
 

1) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od 
kradzieży z włamaniem i rabunku, OC firmy oraz ubezpieczenie maszyn od 
uszkodzeń w dwóch ratach: I rata płatna do dnia: 31.01.2014r, druga rata 
płatna do dnia15.06.2014r 
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3. Miejsce ubezpieczenia:  
1) siedziba Spółki oraz miejsce prowadzenia działalności (zakład 

unieszkodliwiania odpadów): Rudno 17, 14-100 Ostróda; 
2) biuro Spółki – ul. Stępowskiego 10 14-100  Ostróda, 
3) zakład w Zbożne, 14-300 Morąg . 
4) miejsca, gdzie umieszczono pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów 

położone na terenie gmin: 
a) Gmina Ostróda,  
b) - Gmina Miejska Ostróda,  
c) - Gmina Iława,  
d) - Gmina Miejska Iława,  
e) - Gmina Łukta,  
f) - Gmina Dąbrówno,  
g) - Gmina Grunwald,  
h) - Gmina Małdyty, 
i) - Gmina Jonkowo,  
j) - Gmina Kurzętnik,  
k) - Gmina Lubawa,  
l) - Gmina Nowe Miasto Lubawskie,  
m) - Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie,  
n) - Gmina Godkowo,  
o) - Miasto i Gmina Olsztynek, 
p) - Miasto i Gmina Miłomłyn, 
q) - Miasto i Gmina Miłakowo,  
r) - Miasto i Gmina Zalewo,  
s) - Miasto i Gmina Morąg. 

 

V. OFERTY WARIANTOWE. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o 
których mowa w art. 67. ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Przedmiotem zamówień uzupełniających mogą być zamówienia tego samego 
rodzaju. Zamówienia uzupełniające będą polegały na zwiększeniu zakresu 
przedmiotu ubezpieczenia, wzroście wartości ubezpieczanego majątku, 
podwyższeniu lub uzupełnieniu skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia lub 
sum gwarancyjnych, zmiany ryzyka ubezpieczeniowego i nie mogą przekroczyć 
50% ceny składki  pierwotnej (zamówienia podstawowego). 
 
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany 
będzie do zastosowania  w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż 
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zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu 
rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.  
 
VII. OFERTY CZĘŚCIOWE. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS  SPOSOBÓW 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  WARUNKÓW WYMAGANYCH OD 

WYKONAWCÓW. 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają 
określone przez Zamawiającego warunki udziału wskazane w art. 22 ust. 1 Ustawy, 
dotyczące: 

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności tj. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności 
ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie wszystkich grup ryzyk 
dotyczących zamówienia; 

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wymaga 
szczegółowego warunku w tym zakresie; 

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wymaga 
szczegółowego warunku w tym zakresie;  

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wymaga 
szczegółowego warunku w tym zakresie.  

 
Ocena spełnienia w/w warunków  dokonana zostanie  zgodnie z formułą 
„spełnia - nie spełnia" w oparciu  o informacje zawarte  w dokumentach i 
oświadczeniach wymienionych w pkt. IX specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Z treści  załączonych dokumentów  musi wynikać  jednoznacznie, 
iż w/w warunki wykonawca spełnia.   
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 
Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali 
wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy. 

 
 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
 

Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie 
oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie 
potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z 
ORYGINAŁEM” i podpisane przez wykonawcę na każdej stronie. 
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Lp. 
Warunek do spełnienia 
przez wykonawcę 

Dokument potwierdzający 
spełnienie warunku 

     Uwagi 

1. 

Posiadanie uprawnień do 
wykonywania 
działalności 
ubezpieczeniowej 

Kopia dokumentu 
potwierdzającego posiadanie 
uprawnień do prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 22 maja 2003 roku 
o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z 
późn. zm.) 

Dokument 
ten będzie 
stanowić 
załącznik do 
oferty 

2 
Posiadanie wiedzy i 
doświadczenia 

Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zgodnie 
z art. 22 Ustawy   

 

Dokument 
ten będzie 
stanowić 
załącznik do 
oferty, wg 
załączonego 
wzoru 

3 

Znajdowanie się w 
sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniające 
wykonanie zamówienia 

Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zgodnie 
z art. 22 Ustawy 

  

Dokument 
ten będzie 
stanowić 
załącznik do 
oferty, wg 
załączonego 
wzoru  

4.  

Dysponowanie 
odpowiednim 
potencjałem  
technicznym oraz 
osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
 

Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zgodnie 
z art. 22 Ustawy  

 

Dokument 
ten będzie 
stanowić 
załącznik do 
oferty, wg 
załączonego 
wzoru 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, należy złożyć: 
1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg. załączonego wzoru. 
2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisu wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
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3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust 2 pkt 
5 u.p.z.p., Zamawiający żąda: 

a) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której 
mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 u.p.z.p., albo informację o tym, że wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej – wzór załącznik nr 6. 

 
Pozostałe dokumenty i oświadczenia, jakie zobowiązani są złożyć 

wykonawcy: 
1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty 

2. Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia. 

Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum). 

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców 
każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 Ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Każdy z podmiotów występujących 
wspólnie musi złożyć: 

1) - oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu, 

2) - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

3) - aktualny odpis z właściwego rejestru – jeżeli przepisy odrębne 
wymagają wpisu do rejestru. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zobowiązani są stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. 

3. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli 
każdego z partnerów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub 
kopii potwierdzonej przez notariusza. 

4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
prawidłową realizację zamówienia.  

 

Wykonawcy zagraniczni. 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokument wystawiony w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, 
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2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

 

UWAGA: 
1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. 
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum) oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 
§ 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. z 
2009 r., Nr 226, poz. 1817) , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub te podmioty.  

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

 
X. SPOSÓB  POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 
 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wnioski, oświadczenia, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać informację, oświadczenia i 
dokumenty podając Znak sprawy: DZP1/zp/8/2013 
na adres:  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO 
Sp. z o.o. ul. Stępowskiego 10, 14-100 Ostróda 
Tel. 089 644 12 44 
Fax. 089 648 41 82 
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e-mail: biuro@zuokrudno.pl 
godziny urzędowania: 
pon. - pt. od 7.00 do 15.00 

 
 

XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.  

 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 

kierując swoje zapytania na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną do 
Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert. , pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym 
doręczono SIWZ w tym samym czasie i w  ten sam sposób bez podania 
źródła zapytania a także umieszczona zostaje na stronie internetowej (art. 38 
ust. 2 Ustawy). 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić treść SIWZ (art. 38, ust. 4 Ustawy). Dokonaną 
zmianę SIWZ przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, a także zamieszcza się na stronie internetowej. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia  
ewentualnych wątpliwości dotyczących SIWZ. 

 
 
XII. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO 

BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 

Uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: 
Pani Magdalena Bawolska tel. 89 647 10 87 pod względem proceduralnym.  
Pani Irena Michalska tel. 89 644 12 44 pod względem merytorycznym (program 

ubezpieczenia).  
 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Wadium nie jest wymagane w niniejszym postępowaniu.   
 

XIV. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ 

OFERTĄ.  

 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty 
upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 
Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, w tym że Zamawiający 
może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
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zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. 
 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
 

 
1. Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie 

wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w SIWZ 
Zamawiającego; 

2. Do oferty Wykonawca powinien załączyć Ogólne Warunki wszystkich 
ubezpieczeń, określonych w SIWZ. 

3.   Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorami, które stanowią dodatki 
do SIWZ i zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

4. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie 
miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony. 

5.  Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych oraz z wymogami SIWZ. 

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy 
pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem 
odrzucenia oferty. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ; 
8. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie 

upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające 
stosowne pełnomocnictwo. 

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem osoby/osób podpisujących ofertę. 

10. Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum)     podpisują wszyscy wykonawcy lub ustanowiony 
pełnomocnik. 

11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 
ust. 1 Ustawy); 

12. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców 
uznaje się: 

osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie 
równorzędnym, 

osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres 
umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  
oferty; 

13. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej 
kopercie z opisem: 

1) pełna nazwa wykonawcy 
2) adres 
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3) numer telefonu, faksu  
4) NIP, REGON  
5) OFERTA – KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

-  NIE OTWIERAĆ PRZED 18.12.2013 godz.10:30 
14. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 
wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym 
uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w 
formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony 
„TAJEMNICE  PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  
INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”. 

 

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

 

Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
RUDNO Sp. z o.o. ul. Stępkowskiego 10, 14-100 Ostróda 
do dnia 03.01.2014r . do godz. 10:00 
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej 
zostaną zwrócone Wykonawcom, nie otwarte, po upływie terminu przewidzianego 
na wniesienie protestu.  
 

XVII. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT. 

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres 
Zamawiającego, podany na wstępie oraz posiadać oznaczenia: „Oferta na usługę 
ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. ul. Stępkowskiego 
10, 14-100 Ostróda znak sprawy DZP1/zp/9/2013” oraz „Nie otwierać przed 
03.01.2014r. godz. 10:30”. 
 

 

XVIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

 

Koperty z ofertami zostaną otwarte przez Zamawiającego w siedzibie firmy przy ul. 
Stępowskiego 10, 14-100 Ostróda w dniu 03.01.2014r. o godz. 10:30. 
 

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRYBU OTWARCIA, OCENY OFERT ORAZ 

OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU. 

 

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego 

wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy 
Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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Podczas otwarcia ofert, Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy, ceny 
ofertowe 

Zamawiający dokona badania ofert i odrzuci ofertę jeżeli: 
jest niezgodna z ustawą, 
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP)jej złożenie stanowi czyn 

nieuczciwej konkurencji, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zmówienia,  została złożona przez wykonawcę wykluczonego w 
udziału w postępowaniu, zawiera błędy w obliczeniu ceny, wykonawca w 
terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP,  

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

Przetarg zostanie unieważniony w przypadku, jeżeli: 
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

 
W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
Zamawiający poprawi omyłki w tekście oferty, zgodnie ze wcześniejszymi 
wskazaniami. 

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Prawo 
zamówień publicznych, 

b) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ, 
c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria wyboru. 

 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i 

nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 
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c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1. lub 2 – ustawy Prawo 
zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 
informacje na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą zostanie 
powiadomiony o terminie i miejscu podpisania stosownej umowy zgodnie z 
przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 

 

Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych. 
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik nr 1 do SIWZ – formularz 

ofertowy. 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania (cena brutto), musi być podana w 

polskich złotych cyfrowo i słownie. 
W sytuacji rozbieżności pomiędzy kwotami podanymi słownie i cyfrowo, 

Zamawiający za wiążącą będzie uznawał wartość podaną słownie. 
Cena podana w formularzu ofertowym będzie traktowana jako cena ostateczna nie 

podlegająca żadnym zmianom w zależności od wskazanego zakresu 
ubezpieczenia lub sposobu płatności. 

Jeżeli Wykonawca działa w formie Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie 
umów ubezpieczenia nie może się wiązać z nabyciem członkowstwa w TUW. 

 

 

XXI. KRYTERIA OCENY  OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT. 

 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa 
cena – 100%. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru: oferta z ceną najniższą 
x = -------------------------------- x 100 x znaczenie (100%) 

oferta badana 
3. Oferta najkorzystniejsza  otrzyma maksymalnie 100 pkt.  
4. Zamawiający dokona oceny obliczając wartość punktów z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.    
5. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tę ofertę, która będzie 

spełniała wymogi formalne, nie będzie podlegać odrzuceniu oraz uzyska 
najwyższą liczbę punktów. 

 

XXII.ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 
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1) jest niezgodna z Ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

Ustawy 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu 

o udzielenie  zamówienia; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 

się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
2.Unieważnienie postępowania: 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął 
żaden  wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 
nie podlegającego wykluczeniu,  

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 Ustawy, zostały złożone 
oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie 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. 

 
XXIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i 
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, który 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączna punktację, 



„Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno” Sp. z o.o. 

15 
 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 Ustawy, po którego 

upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy, na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 
3. Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 
przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w 
inny sposób. 
4. Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy 
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

- została złożona tylko jedna oferta; lub, 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy nie 
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

5. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy 
proponowanego przez Zamawiającego. 
 

XXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY. 
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XXV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY. 

 
1. Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie 
oferty odpowiadającej SIWZ, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez 
Zamawiającego stanowią integralną część umowy na ubezpieczenie mienia i 
odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. Wzór  umowy stanowi załącznik 
nr 2 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy:  

zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - w 
przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w 
terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez 
dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, 
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zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy 
ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku,  

zmiany dotyczące jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy 
prawnej - w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, 
wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 

rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą 
Wykonawcy - w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego  ryzyka 
ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji, 

korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze 
zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą 
Zamawiającego i Wykonawcy; 

zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  
 
XXVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a także 

innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
niżej cyt. ustawy , przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale 
VI „Środki ochrony prawnej”  Ustawy. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 
Ustawy. 

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

W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o 
udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego. 

5. 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.  

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
7.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu.  
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XXVII. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2a  i 2b do SIWZ 

a) oświadczenie - Zał. 2a - o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1  
b) oświadczenie – Zał. 2b - o spełnieniu warunków z art. 24 ust. 1 

Załącznik nr 3 do SIWZ – specyfikacja do ubezpieczenia   
Załącznik nr 4 do SIWZ  - projekt umowy  
Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz budynków 
Załącznik nr 6 do SIWZ - lista podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej/informacja o tym ,że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 

 

 

 
 
 

ZATWIERDZAM 
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Załącznik  nr 1 do SIWZ 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 

Data …………… 

 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 
z siedzibą Rudno 17 gm. Ostróda 
adres do korespondencji: 
ul. Stępowskiego 10, 14-100 Ostróda 
 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        
 

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

  
 

 

  
 

 

 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres 
 
 

REGON  

NIP  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami udzielenia zamówienia 
publicznego na usługę ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz 
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ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiającego zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do 
nich zastrzeżeń. 
2. Cena brutto wynosi 
……………………………………………………………………………………. 
Słownie:……………………………………………………………………………
………………… 
 
3.Cena za  poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe przestawia się następująco: 

Lp. Ryzyko ubezpieczeniowe 
Wysokość składki 

brutto 

1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  

2 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku  

3 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód 
materialnych oraz danych, programów  i nośników 
danych 

 

4 Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń  

5 Ubezpieczenie szyb od stłuczeń  

6 
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub 
posiadania mienia 

 

7 Razem    

 
8.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, uzyskał 
      wszystkie informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i 
      właściwego wykonania zamówienia. 
9.  Wykonawca oświadcza, że akceptuje zapisy umowy zawarte w załączniku nr 4 
     do SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
     umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca oświadcza, że jest związany  niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 
     upływu terminu składania ofert. 
11. Wykonawca oświadcza, że do oferty mają zastosowanie następujące Ogólne 
      Warunki Ubezpieczenia: 

………………………………………………………………………………
………………………. 
………………………………………………………………………………
………………………. 
………………………………………………………………………………
………………………. 
………………………………………………………………………………
………………………. 
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Załącznikami do niniejszej oferty są : 
a) .
.................................................... 
b) .
..................................................... 
c) .
..................................................... 

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

                                                      Podpisano 
                                                                (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 
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              Załącznik nr 2a do SIWZ 

 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnieniu warunków zawartych 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na usługę ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz 
ubezpieczenia komunikacyjne  

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 
z siedzibą Rudno 17 gm. Ostróda 

adres do korespondencji: 
ul. Stępkowskiego 10, 14-100 Ostróda 

 (Znak sprawy DZP1/zp/9/2013) 
 
 
Wykonawca: 
nazwa 
........................................................................................................................................... 
adres  
........................................................................................................................................ .... 
 
 
Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 roku Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) 
 
Oświadczam, jako Wykonawca, że spełniam warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia  
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia  
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
                                                    
 
                                                         ….......................................................................... 
  
              Podpisano 
                                                           (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 
 
 



„Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno” Sp. z o.o. 

22 
 

 
 

 
    Załącznik nr 2b do SIWZ 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
o spełnieniu warunków zawartych  

w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na usługę ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz 
ubezpieczenia komunikacyjne  

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 
z siedzibą Rudno 17 gm. Ostróda 

adres do korespondencji: 
ul. Stępkowskiego 10, 14-100 Ostróda 
(Znak sprawy nr DZP1/zp/9/2013) 

 
 
Wykonawca: 
nazwa 
........................................................................................................................................... 
adres  
............................................................................................................................................ 
 
 
Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 24 ust. 1  Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 roku Nr  
poz. 709 z późn. zm.) 
 
 
 
                                                            ….......................................................................... 
  
              Podpisano 
                                                                (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 
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         Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

SPECYFIKACJA DO UBEZPIECZENIA 
 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) ........... 23 

2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ........................................................... 24 

3. Ubezpieczenie szyb od stłuczeń ............................................................................. 27 

4. Składka ubezpieczeniowa i terminy płatności ....................................................... 27 

5.    Klauzule dodatkowe do warunków ubezpieczenia .............................................. 27 

6.  Informacje istotne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego ..................................... 31 

 

 
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej)  
Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe (spowodowanie śmierci, 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) i rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie 
mienia) wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia. 
1.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ustawową z tytułu 

czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktową) i odpowiedzialność z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
(odpowiedzialność kontraktową). 

1.2. Zakres ubezpieczenia rozszerzony o szkody: 
1. spowodowane w wyniku rażącego niedbalstwa 
2. powstałe w mieniu powierzonym ( m.in. pojazdy). Ochrona powinna 

obejmować również szkody w rzeczach ruchomych. 
3. spowodowane awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych. 
4. powstałe w wyniku nienależytego wykonania usługi. 
5. polegające na przeniesieniu ognia.  
6. OC pracodawcy 
7. Szkody wyrządzone  przez pojazdy niepodlegające obowiązkowej  rejestracji  
8. Szkody środowiskowe. 

1.3. Warunki szczególne: 
Ochroną ubezpieczeniową  są objęte roszczenia dotyczące szkód powstałych ze 
zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowani zgłosili je 
po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia – /act 
commited/. 

1.4. Suma gwarancyjna: 500.000,- zł 
1.5. Udział własny w szkodzie: 10% nie więcej jak 1 000 zł. 
1.6. Franszyza integralna na poziomie 500 zł. 
1.7. Okres ubezpieczenia: 21.01.2014-31.12.2014r 
1.8. Szkodowość w okresie ostatnich 5 lat: nie było 
1.9. Klauzule wymagane: 
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a) klauzula stempla bankowego, 
b) klauzula prolongacyjna, 
c) klauzula OC pracodawcy, 
d) klauzula miejsc ubezpieczenia, 
e) Klauzula odstąpienia od regresu, 
f) Klauzula przekształceniowa. 

 
 
 
2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
Przedmiot ubezpieczenia 

1. budynki i budowle wg  wartości księgowej brutto na sumę ubezpieczenia  
kwota 9 272 698,59.- zł wg załącznika nr 6 do SIWZ. 

2. maszyny, urządzenia i wyposażenie wg wartości księgowej brutto – suma 
ubezpieczenia 872 799,33 .-_zł, 

3. gotówka na sumę ubezpieczenia 7 000.- zł, na pierwsze ryzyko, wg wartości 
nominalnej, 

4. niskowartościowe środki trwałe ,wyposażenie SU_10 000,- zł, na pierwsze 
ryzyko, wg wartości księgowej brutto, 

5. środki obrotowe własne i powierzone ( m.in. części samochodowe, części 
urządzeń, surowce wtórne) - suma ubezpieczenia 80 000.-zł, 

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunkiem – system ubezpieczenia na 
pierwsze ryzyko, z włączeniem kosztów naprawy zabezpieczeń w ramach sumy 
ubezpieczenia. 

Suma ubezpieczenia kradzieży z włamaniem i rabunkiem dla poszczególnych 
przedmiotów ubezpieczenia na pierwsze ryzyko:  
a) środki obrotowe  -   80 000,- zł  
b) wyposażenie, urządzenia  -   10 000,- zł 
c) gotówka od kradzieży z włamaniem  -    7 000,- zł 
d) gotówka od rabunku w lokalu  -    7 000,- zł 
e) gotówka w transporcie  -    7 000,- zł 
f) wandalizm  -   10 000,- zł 
g) koszty naprawy zabezpieczeń -   10 000.- zł 

Uznanie za spełnienie wymogu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zabezpieczeń 
istniejących w budynkach Zamawiającego. 

Okres ubezpieczenia 21.01.2014 – 31.12.2014.  
Udział własny w szkodzie i franszyza redukcyjna zniesione. 
Franszyza integralna 500 zł. 
Zakres ubezpieczenia: 

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
objęte są wszystkie środki trwałe (bez względu na wiek, stopień 
umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia). 

Ubezpieczenie zawarte jest w systemie /all risks/. Ochroną objęte zostają 
wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych 
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Warunkach Ubezpieczenia. Ochrona obejmie w szczególności szkody 
wyrządzone przez: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd 
w obsłudze, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane 
przez osoby trzecie; kradzież z włamaniem  
i rabunek; pożar - również bez widocznego płomienia, eksplozje wszystkich 
rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek pojazdu 
powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie; wodę bieżącą, 
powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, opady deszczowe, huragan 
(wiatr z prędkością 17,1 m/s), grad, lawinę, spadnięcie skał.  

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną jest 
powódź rozumiana jako  zalanie ubezpieczonego mienia wskutek 
podniesienia się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe wskutek 
prowadzenia akcji ratowniczej, wyburzania, odgruzowywania prowadzonych 
w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, a także szkody 
polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia 
spowodowanym zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia. Limit na 
w/w koszty, odrębny od sumy ubezpieczenie 20 000 zł 

 
 Dla ryzyka przepięć wprowadza się podlimit odpowiedzialności w wysokości                             

20 000 zł. 
 

Informacje uzupełniające: 
 
a) budynki  wykonane są: 

7. Budynek socjalno-administracyjny (Rudno)murowany, 
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach płaski kryty blachą i 
ocieplany styropianem. Ściany zewnętrzne z pustaków silikonowych i 
gazobetonu, tynkowane wewnątrz zaprawą cementowo-wapienną, ściany 
działowe z cegły. 

8. Hala segregacji –budynek przemysłowy (Rudno), jednokondygnacyjny, 
jednobryłowy o wys. 10,5m. konstrukcja hali stalowa malowana farbą 
zabezpieczającą ściany osłonowe z dwu warstw blachy powlekanej 
wewnątrz ocieplonej styropianem. Dach płaski kryty blachą i ocieplony 
styropianem. Posadzki z betonu przemysłowego. 

9. Budynek wagowy  (Rudno) Dach kryty blachą trapezową ściany 
osłonowe z blachy dwuwarstwowej, ocieplonej styropianem. Rok budowy 
budynków 2008. 

10. Budynek monitoringu posadowiony na fundamentach punktowych z 
bloczków betonowych, (Zbożne) – budynek parterowy o konstrukcji 
drewnianej, wypełnienie ścian z płyt paździerzowych ocieplonych 
styropianem bez podpiwniczenia, dach drewniany dwuspadowy pokryty 
eternitem falistym. 
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11. Budynek socjalny posadowiony na fundamentach punktowych z 
bloczków betonowych, ( Zbożne ) parterowy konstrukcji metalowej, 
stalowe słupy, ściany wypełnione płytami ze styroduru ocieplone 
styropianem i otynkowane tynkiem mineralnym bez podpiwniczenia. 

12. Hala segregacji (Zbożne)rok 2010 budynek parterowy niepodpiwniczony, 
fundamenty – pod słupami żelbetonowe stopy fundamentowe pod 
ścianami osłonowymi żelbetonowe podwaliny, ściany zewnętrzne z płyty 
warstwowej z rdzenia poliuretanowym 8 cm. 

 
a) Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiektach, których 

ubezpieczenie jest przedmiotem zamówienia, koniecznej do przygotowania i 
złożenia oferty. 

b) Zastosowane stawki, będą obowiązywały również w stosunku do 
wyposażenia wchodzącego do ubezpieczenia w trakcie roku. 

c) Lokalizacje nie są narażone na ryzyko powodzi. 
Szkodowość w okresie ostatnich 5 lat: 
Rok 2009 – brak szkód, 
Rok 2010 – brak szkód 
Rok 2011 -  szkody na kwotę 24 593,32 w tym: 

-14 518. - zł uszkodzona brama wypłata odszkodowania 10.000.- zł , 
-4 907,32 zł.- uszkodzony słup oświetleniowy odszkodowanie 3 907,32zł, sam. 
NOS 67KH 

- 3 070.- zł. – uszkodzona szyba - pojazd wolnobieżny, 
-1 450.- zł-  - uszkodzone drzwi, 
-324.- zł- - lusterko NOS 35Y9, 
-324.- zł. – lusterko 

Ogólna kwota otrzymanego odszkodowania w roku 2011- 17 203,60 zł. 
Rok 2012  - szkody na ogólną kwotę  11 426,23 zł, w tym 11 326,23 dotyczyły 
samochodów. Wypłacone odszkodowanie w 2012r 16 159,26 w tym 11 530,21 zł. 
dotyczyło samochodów. 

 __________________ 
Klauzule wymagane: 

a) Klauzula stempla bankowego, 
b) Klauzula prolongacyjna, 
c) Klauzula reprezentantów, 
d) Klauzula terminu zgłaszania szkód, 
e) Klauzula automatycznego pokrycia, 
f) Klauzula wyłączenia proporcji, 
g) Klauzula prac budowlanych, 
h) Klauzula przepięć, 
i) Klauzula miejsc ubezpieczenia, 
j) Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia, 
k) Klauzula odstąpienia od regresu, 
l) Klauzula przekształceniowa. 
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3. Ubezpieczenie szyb od stłuczeń 
3.1. Suma ubezpieczenia –10 000,- zł. 
3.2. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, 

bez stosowania podlimitów. 
3.3. Udział własny w szkodzie i franszyza redukcyjna zniesione. 
3.4. Franszyza integralna na poziomie 500.- zł. 
3.5. Okres ubezpieczenia: od 21.01.2013 – 31.12.2014r 
3.6. Szkodowość w okresie ostatnich 3 lat: opisana wyżej kwota 3070.-pojazd 

wolnobieżny. 
3.7. Klauzule wymagane: 

a) Klauzula stempla bankowego, 
b) Klauzula prolongacyjna, 
c) Klauzula terminu zgłaszania szkód, 
d) Klauzula odstąpienia od regresu, 
e) Klauzula przekształceniowa, 

 
 
4. Składka ubezpieczeniowa i terminy płatności  
Składka ubezpieczeniowa dla ubezpieczeń opisanych w pkt. 1-3 niniejszego 
załącznika do SIWZ płatna w dwóch ratach w terminach: 

a) do 31.01.2014r, 
b) do dnia  15.06.2014r 

 
5. Klauzule dodatkowe do warunków ubezpieczenia: 
 
Klauzule mają charakter obligatoryjny. Brak akceptacji klauzul spowoduje 
odrzucenie oferty jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia. 
 
5.1. Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku 
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły następujące zmiany: z 
zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie lub 
wskutek rażącego niedbalstwa przez osoby reprezentujące Ubezpieczającego. 
Za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy 
(zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy 
prawa uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem 
gospodarczym, z włączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten 
podmiot.   

5.2. Klauzula stempla bankowego – ustala się, że za datę opłacenia składki 
ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla bankowego lub 
pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym pod 
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warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca 
ilość wolnych środków.   

5.3.  Klauzula prolongacyjna – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych 
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że jeżeli zakład ubezpieczeń 
ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej 
raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak 
wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie 
przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do 
wypowiedzenia przez Zakład Ubezpieczeń umowy ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym. 
W sytuacji opisanej powyżej, ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć 
Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do 
zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty 
składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel 
może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 
 

5.4. Klauzula terminu zgłaszania szkód – strony uzgadniają, że zawiadomienie 
zakładu ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni 
od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.  Niedotrzymanie 
terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty 
odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że 
niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie 
wysokości odszkodowania lub przyczyny szkody  

 
5.5. Klauzula automatycznego pokrycia – na podstawie niniejszej klauzuli 

obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe i inne ruchomości 
oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie 
ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na 
Ubezpieczonego ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. Klauzula ta 
nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do Ubezpieczyciela i 
podania nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni 
po zakończeniu każdego kwartału w okresie ubezpieczenia. Składka za 
dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg taryf zastosowanych w 
ofercie przetargowej, w systemie /pro rata temporis/. Wartość majątku 
objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia 
danego rodzaju mienia. 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). 
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5.6. Klauzula wyłączenia proporcji – zachowaniem pozostałych nie zmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada 
stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość 
przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej 
wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie 
przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. 

5.7. Klauzula prac budowlanych – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych 
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,  
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest 

pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się  
z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia  
i udzielana jest dla: 

1. mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu 10 000 zł, 
2. w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do limitu 

5 000 zł, 
3. franszyza redukcyjna –500,- zł, 

  
5.8. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za następstwa wypadków przy 

pracy: 
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 

OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody będące 
następstwem wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, 
powstałe w związku z wykonywaniem przez nich  pracy na jego rzecz, 
niezależnie od podstawy zatrudnienia.  

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody będące następstwem wypadków 
przy pracy mających miejsce w okresie trwania umowy ubezpieczenia. 

3. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie stanowiące nadwyżkę ponad 
świadczenie wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199 poz.1673 z późn. zm.). 

4. Odszkodowanie objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej 
klauzuli ustalane jest według zasad prawa cywilnego. 

5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwami chorób 
zawodowych. 

6. W umowie ubezpieczenia ustala się podlimit sumy gwarancyjnej w wysokości  
      200 000,- zł.   
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5.9. Klauzula miejsc ubezpieczenia – do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie 
istniejące  
i przyszłe lokalizacje należące do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane  
z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o otwarciu każdej nowej lokalizacji w 
ciągu 30 dni od chwili tego faktu pod warunkiem, że lokalizacje znajdują się na 
obszarze Polski. 

5.10. Klauzula przepięć – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową powstałe w wyniku działania przepięć w instalacjach 
elektrycznych spowodowanych czynnikami atmosferycznymi lub w sposób 
niezwykły i nieprzewidziany wzbudzonych w obwodach elektrycznych 
odbiorników 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.  

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku 
nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego 
wyładowaniami atmosferycznym, 

2. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod 
warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie 
ograniczników –ochronników przeciwprzepięciowych, 

3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we 
wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, 
odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, 

5.11. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych 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: 5 000,-zł. 

5.12. Klauzula odstąpienia od regresu – Ustala się z zachowaniem pozostałych 
nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie 
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art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu 
wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody 
jest pracownik . Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te 
osoby umyślnie. 

5.13. Klauzula przekształceniowa – W związku z możliwym przekształceniem 
Ubezpieczonego  za zgodną wolą stron, na wniosek Zamawiającego 
Ubezpieczyciel dopuści możliwość przeniesienia  praw  i obowiązków z umowy 
ubezpieczenia, przy zachowaniu wszystkich warunków w niej określonych, 
zawartej z Ubezpieczycielem na podmiot, który nabędzie jego majątek oraz 
będzie kontynuatorem jego działalności pod warunkiem, że profil działalności 
nowego podmiotu  nie będzie różnił się od profilu działalności 
Ubezpieczonego.  

 
 
6.  Informacje istotne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego 

 
6.1.  Liczba pracowników na dzień 31.12.2012r -  130 osób, 
6.2. Przychód za rok 2012r. -  13 297 169,46 zł. 
6.3. Miejsca prowadzenia działalności: Rudno 17 14-100 Ostróda, 

                                                   Zbożne    14 – 300 Morąg 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
Projekt umowy 

UMOWA nr .................... 
 
zawarta w dniu ................................ w Ostródzie 
pomiędzy  
 
„Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Rudnie nr 17, 14 – 100 Rudno, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sad Rejonowy w Olsztynie VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 311869, NIP 
……………, REGON ……………, , reprezentowaną przez: Leszka Rochowicza 
– Prezesa Zarządu 
 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a ...................................... z siedzibą w …………, zarejestrowanym(-ą) w Sądzie 
………………………. pod numerem ……….., posiadającym(-ą) numer REGON 
..........................., NIP .................................,  
reprezentowanym (-ą) przez: 
………………………………....................................................... 
zwanym (-ą) w dalszej części umowy Wykonawcą.  
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego (Znak sprawy ___________________na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2013 roku poz. 709 z późn. zm.) 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na 
ubezpieczeniu „Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
RUDNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zakresie: 
a) odpowiedzialności cywilnej, 
b) mienia od wszystkich ryzyk 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje pkt IV SIWZ oraz 
Załącznik Nr 3 – specyfikacja ubezpieczenia. SIWZ wraz z załącznikami Nr 1,3 
i 5 stanowią integralną część umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z 
warunkami określonymi w złożonej ofercie i SIWZ.  

4. Zawarcie wyżej wymienionych umów ubezpieczenia zostanie potwierdzone  
polisami. 
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§2 
 

Okres ubezpieczenia dla wszystkich wymienionych w § 1 rodzajów ubezpieczeń 
wynosi: 

_________; 
_________. 

§3 
1. Wykonawca zrealizuje niniejszą umowę za cenę ........................ 

(słownie:__________) brutto, określoną w złożonej ofercie.  
2. Składka będzie płatna przez Zamawiającego ratalnie w terminach określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki 

odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie 
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. 

4. Ostateczna składka może się różnić od składki zadeklarowanej w formularzu 
ofertowym z uwagi na zwiększenie lub zmniejszenie majątku Ubezpieczającego. 

5. Stawki z przyjętej/złożonej oferty obowiązywać będą przez cały okres 
obwiązywania niniejszej Umowy. 

6. Ostateczna wysokość składki za ubezpieczenie majątku zostanie określona na 
podstawie aktualnych wartości majątku z zachowaniem stawek i składek 
zawartych w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 

7. Do wykonania ewentualnych zamówień uzupełniających zastosowanie będą 
miały stawki zgodne z złożoną ofertą z uwzględnieniem systemu „pro rata 
temporis” oraz bez stosowania składki minimalnej dla każdej polisy. 
 

 
§4 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy:  

1) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - w 
przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w 
terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez 
dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, 

2) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy 
ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku,  

3) zmiany dotyczące jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy 
prawnej - w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, 
wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 

4) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą 
Wykonawcy - w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego  ryzyka 
ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w specyfikacji, 
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5) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze 
zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą 
Zamawiającego i Wykonawcy; 

6) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  
 

 
§5 

Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferty z dnia_____ i 
klauzul dodatkowych mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia (OWU), stanowiącymi integralną część umowy. 
 

§6 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Dla skuteczności złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy 
wystarczające jest przesłanie go drugiej stronie faksem lub e-mailem, za 
niezwłocznym potwierdzeniem w formie pisemnej. 

 
§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§9 
Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§10 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 Zamawiający Wykonawca 
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Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz budynków i urządzeń 

 

Lp. nazwa 

wartość 

początkowa 

wyrażona w 

PLN 

1 budynek administr.socjalny 1 082 542,00 

2 

 hala sortowni 
3 978 929,00 

3 budynek wagowy 16 520,00 

4 hala segregacji Morąg 365 960,70 

5 Kontener socjalny Morąg 28 070,69 

6 Budynek monitoringu Morąg 10 387,87 

 Razem budynki 5 482 410.26 

7 boks żelbetonowy 4x 109 544,00 

8 instalacje elektryczne 1 500 283,00 

9 myjnia do dezynfekcji kół 8 296,00 

10 ogrodzenia nasadzenia 337 806,00 

11 osadnik na ścieki socjalno-bytowe 88 483,00 

12 osadnik piasku z seperatorem 127 498,00 

13 

sieci sanitarne, deszczowe, 

p.poz.tłoczne i drenaż 
983 117,00 

14 wiaty na sprzęt zmechanizowany 69 234,00 

15 Piezometry 4x 4 201 16 804,00 

16 ogrodzenie składowiska 84 908,00 

17 Rampa przeładunkowa Morąg 162 877,86 

18 

Boksy do segregacji odpadów 

Morąg 
34 282,47 

19 Wiaty na sprzęt 231 155,00 

20 Instalacja odgazowująca 36 000.00 

 Razem budowle 3 790 288,33  

21 generator prądu 96 500,00 

22 

linia technologiczna do segregacji 

odpadów 
5 591 956,00 

23 linia technologiczna-sorter 1 914 800,00 

24 Linia do belowania 146 000,00 



„Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno” Sp. z o.o. 

36 
 

25 linia do segregacji 132 180,00 

 Razem maszyny 7 881 436,00 

26 komputer 5*3453 17 265,00 

27 komp.noteb.Toshiba 2*3264 6 528,00 

28 komputer-notebook 3 984,00 

29 komputer-notebook 3 570,00 

30 komputer 4 693,00 

31 komputer-serwer 19 602,00 

32 komputer 4 338,00 

33 komputer-notebook ASUS 3 200,00 

34 Drukarka OKI  2 943,00 

35 komputer-notebook ASUS 3 030,00 

36 komputer-notebook 2 850,00 

37 

komputer-serwer do zdalnego 

monitorowania 4 650,00 

38 komputer-notebook Samsung 2 800,00 

39 kopiarka cyfrowa CANON 2 811,00 

40 urządzenie wielofunkcyjne 3 068,00 

41 Komputer DEL VOSTRO 3 397,56 

42 

Komputer DEL VOSTRO notebook 

2 x  3 348,78 6 697,56 

43 Komputer -notebook 2 438,21 

44 Komputer DEL VOSTRO 3 170,00 

45 komputer-notebook 3 152,85 

46 komputer-notebook Dell 3 443,10 

47 komputer-notebook HP 3 332,11 

48 komputer-notebook Vostro 2 200,00 

49 Kserokopiarka Konica-Minolta 5 000,00 

50 Projektor multimedialny przenośny 3 035,78 

 Razem sprzęt elektroniczny 121 199,17 

51 wózek paletowy 4 646,00 

52 ładowarka kołowa 208 000,00 

53 wózek widłowy 125 000,00 
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54 kompaktor 63 083,00 

55 Zamiatarka chodnikowa 12 000,00 

56 Spycharka gąsienicowa 948 000,00 

57 Kompaktor 1 400 000,00 

 Razem pojazdy wolnobieżne 2 760 729,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno” Sp. z o.o. 

38 
 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

 

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

    (pieczęć oferenta) 

 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

informacja o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej * 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: usługę 

ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej „Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych Rudno” Sp. z o.o., zgodnie z art. 26 ust.2 pkt.2 d u.z.p.z. 

 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 

 

Lp. Nazwa podmiotu  Adres podmiotu 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

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

 Miejscowość i data    Podpis osoby uprawnionej do  

        reprezentowania wykonawcy  

      

 

 

2.Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 

ustawy Pzp 

 

 

 

 

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

 Miejscowość i data    Podpis osoby uprawnionej do  

        reprezentowania wykonawcy   

 

 

* Należy wypełnić pkt.1 lub pkt.2 

 


