
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP.271- 35/13

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i 
instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Swarzędz

 ....................................................
(pieczęć Zamawiającego)

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z 
jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw 

nieszczęśliwych wypadków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz.

I. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony do 200.000 EURO
II. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907).

III. Dane adresowe Zamawiającego:
Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ

tel  (0-61) 65-12-406
fax (0-61) 65-12-211
e-mail: zamowienia  @swarzedz.pl  
internet: http://bip.swarzedz.eu

IV. Termin  i  miejsce  składania  ofert:  12.12.2013r. -  godz.  10:00  Siedziba 
Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu

V. Termin  i  miejsce  otwarcie  ofert:  12.12.2013r. -  godz.  10:30,  Siedziba 
Zamawiającego, pok. 410

VI. Zakres usług Rozdziału 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

VII. Zamówienie  należy  zrealizować  w  terminie:  od  dnia  18.01.2014r.  do  dnia 
17.01.2015r.
Polisy  ubezpieczeniowe  będą  wystawiane  na  okres  roczny,  zgodny  z  terminem 
wykonania zamówienia, z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w 
odniesieniu  do  których  dokumenty  ubezpieczeniowe   będą  wystawiane  na  okres  od 
następnego dnia po wygaśnięciu tych umów do końca pierwszego rocznego okresu wykonania 
zamówienia,  z  zastrzeżeniami  dotyczącymi  ubezpieczeń  pojazdów  mechanicznych  w  zakresie 
OC/AC/NNW/Assistance.
Polisy  potwierdzające  ubezpieczenie  obowiązkowe  OC  posiadaczy  pojazdów 
mechanicznych,  Auto  Casco,  NNW  kierowcy  i  pasażerów  oraz  Assistance  będą 
wystawiane  na  pełen  roczny  okres  ubezpieczenia,  rozpoczynający  się  w  terminie 
wykonania zamówienia od dnia po wygaśnięciu dotychczasowych umów.

VIII. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz  wraz z 
jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Część  II:  Ubezpieczenie  pojazdów  mechanicznych  posiadanych  przez  jednostki 
organizacyjne i instytucje kultury Gminy Swarzędz.
Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy 
Swarzędz.
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IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
X. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:

Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców.
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział 3. Wykaz wymaganych dokumentów.
Rozdział 4. Druk oferty.
Rozdział 5. Projekty umowy.

Zatwierdzam

............……………………………
(podpis kierownika Zamawiającego)

dnia 02.12.2013 roku
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWÓW

 1. Opis  sposobu  porozumiewania  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przygotowania  i 
złożenia ofert 
 1.1. Zamawiający  oraz  Wykonawcy  przekazują  sobie  wnioski,  oświadczenia,  zawiadomienia  oraz 

informacje drogą pisemną i faksem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt 
otrzymania  faksem wniosku, oświadczenia, zawiadomienia lub informacji.

 1.2.Wykonawca  przedstawia  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej 
specyfikacji:
 a)Wykonawca ponosi  wszelkie  ryzyko związane ze  złożeniem oferty  w niewłaściwej  formie  lub 

terminie.
 b)Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  będą  konieczne  do 

przygotowania oferty.
 1.3.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 1.4.Niniejsza  specyfikacja  oraz  wszystkie  dokumenty  do  niej  załączone  mogą  być  wykorzystane 

jedynie w celu sporządzenia oferty.
 1.5.Oferta może zostać złożona na 1, 2 lub 3 zadania .
 1.6.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.

 1.7.Forma oferty.
 a)Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 b)Oferta  musi  być  napisana  czytelnie  (odręcznie,  na  maszynie,  komputerze  lub  inna  trwałą 

techniką)  w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 
załączone  do  oferty  wraz  z  tłumaczeniami  w języku  polskim  sporządzonymi  przez  tłumaczy 
przysięgłych.

 c) Treść  oferty  musi  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania 
Wykonawcy  na zewnątrz  i  zaciągania  zobowiązań w wysokości  odpowiadającej  co najmniej 
cenie oferty;

 d)Zaleca się  aby wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie  zapisane  strony  jej 
załączników):
-zostały kolejno ponumerowane (błędy w numeracji nie powodują odrzucenia oferty);
-zostały zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę;
-oświadczenia wykonawcy (tj. formularz ofertowy, załączone do niego wykazy i oświadczenia) 
muszą  być  podpisane przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań;
-ponadto  każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty 
musi być poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem 
musi być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub imienną osoby 
podpisującej ofertę oraz napisem „za zgodność z oryginałem” lub musi zostać poświadczona 
notarialnie. 

 e)Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą przez 
osobę podpisującą ofertę.

 1.8.Ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w opakowaniu, które:
 a) będzie zaadresowane na Zamawiającego, zgodnie z pkt III specyfikacji;
 b)będzie zawierać dane adresowe Wykonawcy składającego ofertę;
 c) będzie posiadać oznaczenie:

 Postępowanie o udzielenie zamówienia  na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności 
cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz 

ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Swarzędz – Część...............”

„Nie otwierać przed dniem 12.12.2013r. przed godz. 10:30”
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 1.9.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1

62 – 020 Swarzędz

w Biurze Obsługi Interesanta  - Kancelaria Urzędu, do dnia  12.12.2013 r., do godz. 10:00

 1.10.Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.
 1.11.W postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie;

 1.12.Wykonawca może wprowadzić  zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
oferty. Powiadomienie musi być złożone w kopercie oznaczonej w sposób określony w pkt. 1.8. z 
dopiskiem “zmiana” lub “wycofanie” przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

 1.13.W  przypadku  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  zamawiający  zobowiązuje 
Wykonawcę do oznaczenia  części  stanowiącej  tajemnicę  przedsiębiorstwa i  złożenia  w odrębnej 
kopercie  do  oferty  przetargowej.  Niedochowanie  należytej  staranności  w  tym  zakresie  może 
spowodować niezamierzone ujawnienie treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 2. Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2.1.Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

a) Wykonawca  może  zwrócić  się pisemnie  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści 
specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany udzielić 
wyjaśnień (pisemnie) niezwłocznie, jednak nie później niż:
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych 
-  na  4  dni  prze  upływem  terminu  składania  ofert  –  w  przetargu  ograniczonym  oraz 
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pina potrzeba udzielenia zamówienia;
- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął  do  zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert,

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął  po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1 a) lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

c) Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku,  o 
którym mowa w pkt 2.1 a),

d) Zamawiający  jednocześnie  przekazuje  treść  wyjaśnienia  wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a 
jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

e) Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W  takim  przypadku 
sporządza  informację  zawierającą  zgłoszone  na  zebraniu  zapytania  o  wyjaśnienie  treści 
specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania 
doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia.

 2.2.Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną  zmianę specyfikacji 
zamawiający  przekazuje  się  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano 
specyfikację  istotnych  warunków zamówienia,  a  jeżeli  specyfikacja  jest  udostępniana  na 
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
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b) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  jest  niezbędny dodatkowy czas  na wprowadzenie 
zmian  w  ofertach,  zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  i  informuje  o  tym 
wykonawców,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  oraz  na 
stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana 
na tej stronie. 

 3. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert

 3.1.Zamawiający otworzy opakowania z ofertami w dniu 12.12.2013 r., o godz. 10:30 
w pokoju nr 410.

 3.2.Otwarcie  ofert  jest  jawne  i  następuje  bezpośrednio  po  upływie  terminu  do  ich  składania. 
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

 3.3.Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką zamierza  przeznaczyć  na 
sfinansowanie zamówienia.

 3.4.Podczas otwierania kopert Zamawiający poda oraz odnotuje w protokole: imię i nazwisko, nazwę 
(firmę)  wykonawcy,  którego  oferta  jest  otwierana,  a  także  informacje  dotyczące  ceny  oferty, 
terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji,  warunków płatności  zawartych w 
ofercie.

 3.5.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformuje o otrzymaniu zmian do złożonych ofert. Zmiany 
te zostaną odczytane wraz z ofertami, których dotyczą.

 3.6.W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek, 
Zamawiający prześle mu wyżej wymienione informacje dotyczące ofert, które zostały otwarte.

 3.7.Nie  dopuszcza  się  prowadzenia  negocjacji  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą,  dotyczących 
złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza 
ceny.

 3.8.Zamawiający poprawia w ofercie: 
- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych    
poprawek

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 4. Wymagania stawiane Wykonawcom
 4.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i  

2 ustawy pzp oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
a) Posiadają  uprawnienia  do wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy 

nakładaj obowiązek ich posiadania;
-  zezwolenia  właściwego  organu  na  prowadzenie  działalności  ubezpieczeniowej  obejmującej 
przedmiot  zamówienia  lub  zaświadczenia  właściwego  organu  państwowego,  że  Wykonawca 
prowadzi  działalność  ubezpieczeniową  obejmującą  przedmiot  zamówienia  .  W  celu  wykazania 
spełnienia warunku w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowny dokument.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia; 
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 c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 d)Wykonawca  nie  podlegają  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  Prawa  Zamówień 

Publicznych; (zgodnie ZAŁĄCZNIKIEM NR 2);
 e)Załączą do oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3.

4.2.Zamawiający  oceni  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie 
dokumentów/oświadczeń  złożonych wraz z  ofertą,  w skali  spełnia  /  nie  spełnia  (złożonych przez 
Wykonawców  a  wymaganych  przez  zamawiającego  dokumentów  i  oświadczeń  –  zgodnie  z 
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów).

4.3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. 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  wykonaniu 
zamówienia, (zaleca się aby zobowiązanie określało zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego 
podmiotu,  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu  przez  wykonawcę  przy  wykonaniu 
zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę  z innym podmiotem, zakres i okres 
udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia).

4.4.Zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  w  określonym terminie  nie  złożyli  wymaganych  przez 
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie 
złożyli  pełnomocnictwa,  albo  którzy  złożyli  wymagane  przez  zamawiającego  oświadczenia  i 
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa,  do  ich  złożenia  w  wyznaczonym terminie,  chyba,  że  mimo  ich  złożenia  oferta 
wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Złożone  na 
wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez 
Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu oraz spełnianie  przez oferowane usługi  wymagań 
określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4.5.Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

 5. Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 5.1. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 

24 ustawy Prawa Zamówień Publicznych.
 5.2.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 6. Odrzucenie oferty.
 6.1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawa 

Zamówień Publicznych.

 7. Sposób obliczenia ceny oferty.
 7.1.Cenę ofertową (cenę brutto) należy przedstawić w złotych z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.
 7.2.Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę są stawkami i cenami stałymi w okresie realizacji  

umowy i nie będą podlegały w tym okresie żadnej waloryzacji.
 7.3.Cenę oferty na każdą wybraną część zamówienia należy obliczyć za pełen 12-miesięczny okres 

zamówienia i cały przedmiot zamówienia opisany w załącznikach Nr 1, Nr 1a, Nr 1 b, 1 c, oraz Nr 7  
do SIWZ (z wyjątkiem ubezpieczeń pojazdów mechanicznych w zakresie OC/AC/NNW, których cenę 
oferty  należy  obliczyć  za 12  –  miesięczne  okresy  ubezpieczenia,  rozpoczynające  się  w okresie  
zamówienia), z zastrzeżeniami Zamawiającego, o których mowa w pkt VII specyfikacji dotyczącym 
terminu wykonania zamówienia.

 7.4.Cena oferty winna zawierać wszystkie ewentualne zniżki i  zwyżki,  wynikające z zaoferowanych 
warunków wykonania zamówienia.

 7.5.Cenę  oferty  za  AUTO  CASCO  pojazdów  mechanicznych  należy  naliczyć  od  podanej  sumy 
ubezpieczenia. Cena wykonania zamówienia w tym zakresie zależna będzie od aktualnej wartości  
rynkowej pojazdu na dzień wystawienia polisy ubezpieczeniowej.

 7.6.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
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zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 7.7.Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  bierze  pod  uwagę  obiektywne  czynniki,  w  szczególności 
oszczędność  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania  techniczne,  wyjątkowo 
sprzyjające  warunki  wykonywania  zamówienia  dostępne  dla  Wykonawcy,  oryginalność  projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

 7.8.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli  dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 7.9.Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054 - tekst jednolity z późn. zm.);

 8. Ocena ofert.

 8.1.Oceny  ofert  będzie  dokonywała  Komisja  Przetargowa.  W  pierwszej  kolejności  ocenie  będzie  
podlegało  spełnienie  warunków  formalnych.  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert  oraz dokonać poprawek oczywistych 
pomyłek w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 8.2.W dalszej kolejności Komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców 
zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odniesieniu do 
Wykonawców,  którzy  spełnili  postawione  warunki,  Komisja  dokona  oceny  ich  ofert  zgodnie  z 
niniejszym punktem specyfikacji.

 8.3.W  toku  dokonywania  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez 
Wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  przez  nich  ofert.  Przy  wyborze  oferty 
Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

8.4. Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia Zamawiający będzie się kierował

następującymi kryteriami:

Część I zamówienia:
        1) cena oferty                                                                                          - 80% 
        2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20%
Część II zamówienia
        cena oferty – 100%
Część III zamówienia
        cena oferty – 100%

     8.5. Opis kryteriów:
8.5.1. Część I zamówienia
8.5.1.1 Cena oferty:
Maksymalną  ilość  punktów w kryterium „Cena oferty”  otrzyma oferta  z  najniższą  ceną.  Ilość 
punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najtańszej
Cn = ---------------------------------------- × Kp × Wc

Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena oferty”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena oferty”= 80%

8.5.1.2 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, zostanie 
dokonana  na  podstawie  formularza  zawartego  w  złożonej  ofercie,  z  przyznaniem  ocenianej  ofercie  
„małych”  punktów  (określonych  przy  poszczególnych  klauzulach  podanych  w  punktach  8.5.1.3.  – 
8.5.1.6.), zgodnie z poniższym wykazem. Punkty „małe” za warunki pośrednie nie będą przyznawane.
Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, który przyjmie wszystkie 

Strona nr 7 z 40



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP.271- 35/13

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i 
instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Swarzędz

klauzule  dodatkowe  i  inne  postanowienia  szczególnie  fakultatywne,  a  pozostałe  oferty  otrzymają 
odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień.
Ilość  punktów  przyznana  ofercie  w  kryterium  „Klauzule  dodatkowe  i  inne  postanowienia  szczególnie 
fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

   Imp
Pp = -------------- × Kp × Wk

 100 pkt
gdzie: 
Pp  –  ilość  punktów  przyznana  w  ofercie  w  kryterium  „Klauzule  dodatkowe  i  inne  postanowienia 
szczególnie fakultatywne”,
Imp –  ilość  „małych”  punktów przyznanych  ocenianej  ofercie  za  przyjęte  klauzule  dodatkowe  i  inne 
postanowienia szczególne fakultatywne,
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100,
Wk  –  waga  procentowa  dla  kryterium  „Klauzule  dodatkowe  i  inne  postanowienia  szczególne 
fakultatywne,” = 20%.

8.5.1.3.   Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych   
• Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej wg podanej definicji z limitem odszkodowawczym 10 000 
000,- zł. na jedno i wszystkie zdarzenia – 4 punktów
• Przyjęcie podanej klauzuli  aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym  1 000 000,- zł.  na 
jedno i wszystkie zdarzenia – 4 punkty 
• Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym 
– 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji – 3 punkty
• Przyjęcie podanej definicji graffiti – 4 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli  kosztów przeniesienia mienia i  przekwaterowania osób w przypadku 
szkody powstałej w wyniku ognia lub wybuchu – 3 punkty
• Przyjęcie  podanej  klauzuli  kradzieży  stałych  elementów  budynków  i  budowli  z  limitem 
odszkodowawczym 50 000,- zł. na jedno i wszystkie zdarzenia – 4 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów z limitem odszkodowawczym 
80 000,-zł. – 4 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia – 5 punktów

8.5.1.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
• Przyjęcie klauzuli 168 godzin – 3 punkty
• Rozszerzenie  ubezpieczenia  OC Gminy o czyste straty finansowe, z podlimitem 500 000 zł na 
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe – 6 punktów
• Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych – 4 punktów

8.5.1.5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
• Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód – 3 punkty
• Zniesienie udziału własnego – 3 punktów

8.5.1.6. Pozostałe klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne
• Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zyskach  lub funduszu prewencyjnego – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka – 3 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania – 4 punkty
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód – 3 punkty
• Przyjęcie  podanej  klauzuli  automatycznego  pokrycia  bez  doliczania  dodatkowej  składki  przy 
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wzroście sumy ubezpieczenia do 10 % - 5 punktów
• Zwiększenie obligatoryjnego wspólnego limitu kradzieży zwykłej z 5 000,00 zł do 10 000,00 zł 
na jeden i  wszystkie  wypadki  ubezpieczeniowe (w ubezpieczeniu  mienia  od kradzieży z włamaniem i 
rabunku oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 500,00 zł – 5 punktów
• Zastąpienie  ubezpieczenia  mienia  od ognia  i  innych zdarzeń losowych,  mienia  od kradzieży z 
włamaniem  i  rabunku  oraz  przedmiotów  szklanych  od  stłuczenia  systemem  ryzyk  nazwanych 
ubezpieczeniem mienia  od wszystkich ryzyk,  do  którego  będą  miały  zastosowanie  wszystkie  warunki  
wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne fakultatywne dotyczące tych ubezpieczeń 
– 6 punktów 

8.5.2. Część II i III zamówienia
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną.
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie z wzorem:

Cena oferty najtańszej
Cn = ----------------------------------------× Kp × Wc

Cena oferty badanej

gdzie:
Cn – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena oferty” = 100%

 9. Zasady wyboru i udzielania zamówienia:
 9.1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

a) Dla  części  I  zamówienia:  Łączna  ilość  punktów  oferty  stanowi  sumę  ilości  punktów 
przyznawanych  w  kryterium  „Cena  oferty”  (Cn)  i  ilości  punktów  przyznanych  w  kryterium 
„Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” (Pp). Oferta, która otrzyma 
największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.
Jeżeli   w postępowaniu o udzielenie zamówienia  dotyczącym części  I zamówienia  nie będzie 
można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki  
sam bilans oceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera niższą 
cenę.

b) Dla części II i III zamówienia:  Oferta, która otrzyma maksymalną ilość punktów za najniższą 
cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 
ilością uzyskanych punktów. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącym części 
II lub III zamówienia,  w której  jedynym kryterium oceny ofert  jest  cena nie  można będzie  
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie  
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

a) Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach.

b)  Zamawiający  nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
 9.2.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

a) spełnia  wszystkie  wymagania  przedstawione w ustawie  z dnia  29 stycznia  2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 223, poz. 113 poz. 759 ze późn. zm.). ,

b) spełnia wszystkie wymagania przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

 9.3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 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, 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 
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punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
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,  po którego upływie  umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta.

 9.4.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w pkt 9.3 lit a) SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

 10.Wadium.
 10.1.Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

 11.Termin związania ofertą.
 11.1.Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni  licząc od dnia, w którym upłynie termin 

składania ofert.
 11.2.Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania 

ofertą,  z  tym że  zamawiający  może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed  upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 11.3.Przedłużenie terminu związania ofertą  jest dopuszczalne tylko  z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z  wniesieniem  nowego  wadium  na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 12.Jawność postępowania.
 12.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
 12.2.W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny 

protokół  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zwany  dalej  "protokołem",  zawierający  co 
najmniej:

 a) opis przedmiotu zamówienia;
 b) informację o trybie udzielenia zamówienia;
 c) informacje o Wykonawcach;
 d)cenę i inne istotne elementy ofert;
 e)wskazanie wybranej oferty.

 12.3.Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  informacja  z  zebrania  wszystkich  wykonawców w celu 
wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców 
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

 12.4.Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się 
od chwili ich otwarcia,

 12.5.Udostępnienie dokumentów nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku. Zamawiający po otrzymaniu 
wniosku  niezwłocznie  wyznaczy  termin  oraz  miejsce  udostępnienia  wyżej  wymienionych 
dokumentów i poinformuje o tym pisemnie Wykonawców. Udostępnienie dokumentów będzie miało 
miejsce w obecności przedstawiciela Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem.

 13.Obowiązki Zamawiającego:
 13.1.Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  jednocześnie 

wszystkich 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, 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,
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b)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c)wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i 
prawne.

 13.2.Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu będą poinformowani o:

a) zmianach dotyczących postępowania,

b) unieważnieniu przetargu,
 13.3.Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w 

terminie:
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (poniżej progów unijnych), 
jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą (zawiadomienie drogą faksową).
b) w terminie 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy.

 13.4.Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem 
terminów, o których mowa w pkt 13.3 niniejszej SIWZ, jeżeli:
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  nie  odrzucono  żadnej  oferty,  oraz  w  przypadku  trybu 
przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 13.5.Po  podpisaniu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  wykonawca  jest  zobowiązany  do 
wystawienia  polis  ubezpieczeniowych  w  przeciągu  10  dni  od  otrzymania  od  brokera 
ubezpieczeniowego wniosków. W razie niemożliwości wystawienia polis w tym terminie wykonawca 
jest  zobowiązany  do  wystawienia  do  dnia  17.01.2014  r.  noty  pokrycia  ubezpieczeniowego, 
gwarantującej bezwarunkowo i  nieodwołalnie  wykonanie zamówienia  w zakresie i  na warunkach 
zgodnych  ze  złożoną  ofertą  od  dnia  18.01.2014  r.  Nota  pokrycia  ubezpieczeniowego  będzie 
obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych. W przypadku 
nie  uprawomocnienia  się  wyników  postępowania  do  dnia  17.01.2013  r.  wykonawca  do  dnia 
17.01.2014 r. wystawi promesę, stanowiącą warunkowe przyrzeczenie ochrony ubezpieczeniowej 
od dnia 18.01.2014 r. 

 13.6.Na wniosek Zamawiającego lub brokera ubezpieczeniowego Wykonawca w odniesieniu do polis 
wspólnych  wystawi  na  każdy  podmiot  objęty  postępowaniem  certyfikat  lub  zaświadczenie, 
potwierdzające  udzielenie  ochrony ubezpieczeniowej.  Dokumenty  te  wskazywać  będą  wysokość 
składki,  jaką  każdy  podmiot  objęty  postępowaniem  powinien  zapłacić  za  udział  we  wspólnym 
ubezpieczeniu. Wysokość tej części składki ustali Zamawiający wraz z brokerem ubezpieczeniowym 
lub  Wykonawcą  samodzielnie.  Łączna  suma  składek  wskazanych  na  certyfikatach  lub 
zaświadczeniach  będzie  tożsama  ze  składką  za  ubezpieczenia  wspólne  z  oferty  złożonej  przez 
Wykonawcę

 13.7.Wnioski  o  wystawienie  dokumentów  ubezpieczeniowych  potwierdzających  zawarcie 
poszczególnych  umów  ubezpieczenia,  określające  m.in.  niezbędny  okres  ubezpieczenia, 
każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz zamawiającego 
i każdej jednostki organizacyjnej/instytucji kultury.

 13.8.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych 
warunkach:
a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego,
b)  zmiana  treści  umowy  wynikać  będzie  z  konieczności  dostosowania  do  bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania 
zamówienia,
c) w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, objętego zakresem zamówienia, 
nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia,
d) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia /sumy gwarancyjnej w 
objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka
e)  w trakcie  realizacji  zamówienia  nastąpi  zmiana  liczby  jednostek  organizacyjnych /  instytucji 
kultury zamawiającego lub ich form organizacyjnych,
f) w trakcie realizacji  zamówienia w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków nastąpi 
wzrost lub spadek ilości ubezpieczonych osób lub drużyn OSP/MDP,
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g)  w  ubezpieczeniach  pojazdów  mechanicznych  nastąpi  wzrost  lub  spadek  ilości  albo  wartości 
ubezpieczonych pojazdów.

 14.Warunkiem  dokonania  zmian,  o  których  mowa  w  pkt  13.8,  jest  złożenie  wniosku  przez  stronę 
inicjującą zmianę, zawierającego:
a) opis zmiany,
uzasadnienie zmiany,
b) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w  umowy, jeżeli zmiana będzie miała 
wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
c)Zmiana  postanowień  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  stron  wyrażoną  w  formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 15.Zmiany umowy, o których mowa w pkt 13.8, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 
140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego,  że umowa jest  nieważna w części 
wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

 16.Polisy  ubezpieczeniowe  dotyczące  ubezpieczenia  mienia  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych 
systemem  sum  stałych,  sprzętu  elektronicznego  od  szkód  materialnych,  ubezpieczenia  pojazdów 
mechanicznych  OC/AC/NNW/Ass  ,  będą  wystawiane  indywidualnie  na  poszczególne  jednostki 
organizacyjne  i  podpisywane  przez  ich  kierowników,  którzy  tym  samym będą  ubezpieczającym  i 
płatnikiem składki.
Polisy dotyczące ubezpieczeń wspólnych tj. ubezpieczenia nakładów inwestycyjnych/ adaptacyjnych/, 
środków obrotowych, mienia pracowniczego, urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nie objęte ochroną 
w systemie sum stałych, znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, słupów oświetleniowych, lamp, 
sygnalizacji  świetlnej,  oświetlenia  ulicznego  nie  objęte  ochroną w systemie  sum stałych,   budowli 
nieobjętych ochroną w systemie sum stałych oraz gotówki i innych wartości pieniężnych od ognia i  
innych  zdarzeń  losowych  systemem  pierwszego  ryzyka,  ubezpieczenia  mienia  od  kradzieży  z 
włamaniem  i  rabunku,  ubezpieczenia  przedmiotów  szklanych  od  stłuczenia,  ubezpieczenia 
odpowiedzialności  cywilnej  i  dodatkowego  ubezpieczenia  sprzętu  elektronicznego  systemem 
pierwszego ryzyka  wystawione zostaną na Zamawiającego, który tym samym będzie ubezpieczającym 
i  płatnikiem  składki.  Polisy  te,  obejmujące  wszystkie  jednostki  organizacyjne/instytucje  kultury 
zamawiającego ujęte w postępowaniu, zostaną wystawione dla każdego rodzaju ubezpieczenia.
Polisy  dotyczące  ubezpieczenia  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  członków  OSP  zostaną 
wystawione na Zamawiającego, który tym samym będzie ubezpieczającym i płatnikiem składki. 
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wystawienia polis ubezpieczeniowych po 
rozstrzygnięciu postępowania – np. dla ubezpieczeń majątkowych (indywidualnych i wspólnych) może 
zostać  wystawiona  jedna  polisa  obejmująca  ochroną  wszystkie  jednostki  wskazane  w  niniejszej  
specyfikacji  lub  też  możliwym  jest  wystawienie  polis  w  formie  indywidualnej  (na  poszczególne 
jednostki),  gdzie  ubezpieczającym  i  płatnikiem  składki  będzie  zamawiający,  a  ubezpieczonymi 
jednostki organizacyjne/instytucje kultury lub ubezpieczającym i płatnikiem składki będzie jednostka 
organizacyjna/instytucja kultury.

 17.Prawo do wnoszenia odwołań i skarg.
 17.1.Środki ochrony prawnej (tj.: odwołania i skargi) uregulowane są w dziale VI ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 18.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 18.1.Zamawiający nie wymaga  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 19.Istotne  dla  Zamawiającego  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści 
zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.
 19.1.Informacje dotyczące istotnych postanowień, wprowadzone są do projektu umowy zawartego w 

Rozdziale 5  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 19.2.W  przypadku  udzielenia,  w  okresie  3  lat  od  udzielenia  zamówienia  podstawowego,  

dotychczasowemu wykonawcy usług  zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % 
wartości  zamówienia  podstawowego  i  polegających  na  powtórzeniu  tego  samego  rodzaju  
zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego  
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lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla  
zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 

 20.Osoby upoważnione do kontaktowania z Wykonawcami:
– Milena Klupś          – Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów
– Adam Talaga          – Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów
– Sylwia Grąbczewska – Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z 
jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw 
nieszczęśliwych wypadków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz. Przedmiot 
zamówienia podlega podziałowi na n/w części:

1.1. część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami 
organizacyjnymi i instytucjami kultury. 
Zakres zamówienia obejmuje:

1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia

4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

1.2. część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Swarzędz.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
4) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance
1.3. część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Swarzędz
Zakres zamówienia obejmuje:

1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP zakres I
2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP zakres II

2. Wykonawca, wykonując usługę, będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej i obejmował ochroną 
ubezpieczeniową ryzyka wskazane w załącznikach nr 1, nr 1a, nr 1b, nr 1c tj. w opisie szczegółowym 
przedmiotu zamówienia.
3.   W  trakcie  trwania  okresu  wykonywania  zamówienia  wykonawca  wystawia  polisy  na  12-
miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej, a w przypadku ryzyk określonych w pkt 1.2 i opisanych w 
załączniku nr 1b do SIWZ obejmuje je ochroną ubezpieczeniową, tj. wystawia polisy na 12-miesięczne 
okresy  ubezpieczenia,  gdzie  data  początkowa  okresu  ubezpieczenia  będzie  mieścić  się  w  okresie  
wykonywania zamówienia.
4.  Wykonawca  udziela  ochrony  ubezpieczeniowej  i  obejmuje  ochroną  ubezpieczeniową  na 
warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.
5. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca i które wskazuje w 
dokumencie  potwierdzającym ochronę  ubezpieczeniową  w zakresie  ryzyk  określonych  w SIWZ,  mają 
zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie.
6. Przez  cały  okres  wykonywania  zamówienia  Wykonawca  gwarantuje  niezmienność  ogólnych 
warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od 
tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 22.05.2003 r. o  
ubezpieczeniach  obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym  Funduszu  Gwarancyjnym  i  Polskim  Biurze 
Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 392),   w zakresie, w jakim zmiany te  
dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.
7. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego firmy Inter -Broker Sp. z 
o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, zwanego dalej brokerem ubezpieczeniowym, który jako 
pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej i 
instytucji kultury. Broker ubezpieczeniowy będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie 
nadzorował jej realizację przez wykonawcę. 
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ:
Załącznik nr 1 do SIWZ: „Postanowienia ogólne dotyczące wszystkich części zamówienia, stanowiące 
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integralną część Załączników nr 1a, 1b i  1c ”
Załącznik  nr  1a  do  SIWZ:  „Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia,  zawierający  warunki 
obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia 
majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i  instytucjami 
kultury”, dotyczący części I zamówienia,
Załącznik  nr  1b  do  SIWZ: „Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia,  zawierający  warunki 
obligatoryjne i inne postanowienia dotyczące ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Swarzędz”, 
dotyczący części II zamówienia.
Załącznik nr 1c do SIWZ: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne 
dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Swarzędz” dotyczący części III zamówienia
Załącznik  nr  4  do  SIWZ:  „Warunki  obligatoryjne  –  definicje  pojęć  i  obligatoryjna  treść  klauzul 
dodatkowych”, dotyczący części I, II i III  zamówienia
Załącznik  nr  5  do  SIWZ:  „Klauzule  dodatkowe  i  inne  postanowienia  szczególne  fakultatywne”, 
dotyczący części I  zamówienia
Załącznik nr 7 do SIWZ: „Wykaz pojazdów”,
Załącznik nr 8 do SIWZ: „Wykaz budynków, zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych”,
Załącznik  nr  9  do  SIWZ:  „Dotychczasowy  przebieg  ubezpieczeń  (wypłacone  odszkodowania, 
ustanowione rezerwy)”.
8.1. W załącznikach nr 1, 1 a,  1b, 1 c  oraz nr 7 do niniejszej SIWZ został przedstawiony majątek wg 
stanu na dzień 30.10.2013 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 
18.01.2014  r.  mienia  wg  stanu  na  dzień  17.01.2014  r.,  w  tym  nowo  zakupionego  i  wcześniej  nie 
wykazanego, wg stawek jednostkowych i  składek  zgodnych ze  złożoną ofertą.  Zaktualizowaną ilość  i 
wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych 
złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.
9. Oznaczenie  wg Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV):  66510000-8  (usługi  ubezpieczeniowe), 
66515100  –  4  (usługi  ubezpieczenia  od  ognia),  66515400  –  7  (usługi  ubezpieczenia  od  skutków 
żywiołów),  66515000  –  3  (usługi  ubezpieczenia  od  uszkodzenia  lub  utraty),  66516400  –  4  (usługi 
ubezpieczenia  od  ogólnej  odpowiedzialności  cywilnej),  66516000  –  0  (usługi  ubezpieczenia  od 
odpowiedzialności cywilnej), 66514100-7 – (usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu), 66514200-8 – 
(usługi  ubezpieczenia  towaru),  66516100  –  1  (usługi  ubezpieczenia  pojazdów  mechanicznych  od 
odpowiedzialności cywilnej), 66514110 – 0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), 66512100 – 3 
(usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków).
Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6.
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Wykaz wymaganych dokumentów

Dokumenty są  składane w formie  oryginału lub kopii  poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez 
wykonawcę lub osobę upoważnioną. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny 
być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Każda  ze  stron  kserokopii  lub  odpisów  dokumentów  dołączonych  do  oferty musi  być 
poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone 
podpisem osoby  upoważnionej  podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub imienną osoby upoważnionej 
podpisującej ofertę oraz napisem „za zgodność z oryginałem” lub poświadczenie notarialne).

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

Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, na 
złożenie oferty w innym języku niż polski.

I. Zamawiający żąda:
1. Wypełnionego  i  podpisanego  Drukiem  Oferty  i  Formularzem  Ofertowym  (zgodnie  z 

załączonym formularzami – ROZDZIAŁ 4);
2. Pełnomocnictwa   dla   jednego  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Upoważnienia do podpisania oferty zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Ponadto zamawiający prosi o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert;

II. W  celu  wykazania  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  zamawiający  żąda  następujących 
dokumentów:
1. Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art.  22 ust. 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1);
2. Dokumenty potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa nakładają  obowiązek  ich  posiadania,  w szczególności  
koncesji, zezwolenia lub licencji;

III. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach,  o  których  mowa w art.  24  ust.  1  ustawy,  Wykonawca winien 
przedłożyć następujące dokumenty:
1. oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  (zgodnie  z  ZAŁĄCZNIKIEM  nr  2);  –  w 

przypadku Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o  udzielenie  zamówienia,  każdy z nich 
składa przedmiotowy dokument oddzielnie;

IV. Zgodnie  z art.  26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na 
wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru 
prawnego  łączącego  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest 
udowodnić,  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji 
zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał)  tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
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wykonywaniu zamówienia.
V. Informacje pozostałe oraz dla Wykonawców z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

1. 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.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
3. Jeżeli  w miejscu zamieszkania  osoby lub  w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę  lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się stosownych dokumentów zastępuje się je dokumentem 
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym   organem   sądowym, 
administracyjnym   albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym 
miejscu zamieszkania tych osób.

4. W przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę  mającego 
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 
w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  z  wnioskiem  o  udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

6. Jeżeli  wykonawca ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  kwestię  dokumentów  składanych  na  potwierdzenie  w/w  faktów  określa  §4 
Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013r.  w  sprawie  rodzajów 
dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,  oraz  form,  w  jakich  te 
dokumenty mogą być składane (DZ.U z 2013r. poz. 231)
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O F E R T A

..............................................
(pieczęć adresowa firmy 

Wykonawcy)
nr tel. …...........................
nr fax. …..........................
e-mail: …..........................
NIP: ................................
REGON: ….........................

    zarejestrowana(y) / wpisany do 
………………………………………………...

     pod nr …………………………………….
(wypełnić obowiązkowo)

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym  dotyczącym:  “Ubezpieczenie  majątku  i 
odpowiedzialności  cywilnej  Gminy  Swarzędz  wraz  z  jednostkami  organizacyjnymi  i 
instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków Ochotniczych 
Straży  Pożarnych  Gminy  Swarzędz.” z  dnia  02.12.2013  roku  opublikowanego  w  siedzibie 
Zamawiającego  oraz  na  stronie  internetowej  (http://bip.swarzedz.eu),oraz  w  BZP  pod  pozycją  nr 
259325-2013 oferujemy: 

1. Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem:

A. Część I zamówienia - „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz 
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
oferujemy
wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, za cenę łączną (ryczałtowe wynagrodzenie):

Brutto ............... zł

Słownie: ................................................................................ zł

(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku 
od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177., poz. 1054 z późn. zm..)
wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia 18.01.2014 r. 
Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ

Formularz cenowy dotyczący I części zamówienia

Lp. Rodzaj ubezpieczenia
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I.
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych *

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk*

Lp. Przedmiot ubezpieczenia
Suma 
ubezpieczenia

Składka za 12 miesięcy

1 Budynki 227 879 616,32 zł
2 Budowle  35 773 341,84 zł
3 Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki 

niskocenne  11 986 869,30 zł

4 Zbiory biblioteczne  4 561 331,19 zł
5 Mienie pracownicze     250 000,00 zł
6 Środki obrotowe     200 000,00 zł
7 Nakłady adaptacyjne     250 000,00 zł
8 Gotówka w schowkach     110 000,00 zł
9 Środki  pieniężne u kierowców pochodzących 

z obsługi pasażerów         5 000,00 zł

10 Bilety komunikacji Zakładu Gospodarki 
Komunalnej     100 000,00 zł

11 Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nie 
objęte ochroną w systemie sum stałych       40 000,00 zł

12 Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy 
oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, 
oświetlenie uliczne nie objęte ochroną w 
systemie sum stałych

      20 000,00 zł

13 Budowle nieobjęte ochroną w systemie sum 
stałych       40 000,00 zł

Suma składek:
Lp. Rodzaj ubezpieczenia

II
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku *

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk*

Lp. Przedmiot ubezpieczenia
 Suma 
ubezpieczenia 

Składka za 12 miesięcy

1 Maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki 
niskocenne w tym zbiory biblioteczne, 

200 000 zł

2 Środki obrotowe 150 000 zł
3 Środki pieniężne od kradzieży z włamaniem   50 000 zł
4 Środki pieniężne od rabunku w lokalu   90 000 zł
5 Środki pieniężne w transporcie (teren RP)   90 000 zł
6 Bilety komunikacji Zakładu Gospodarki 

Komunalnej od
  20 000 zł

7 kradzieży z włamaniem i rabunku     5 000 zł
8 Gotówka u kierowców od kradzieży z 

włamaniem     5 000 zł

Suma składek:
Lp. Rodzaj ubezpieczenia

III
Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia*

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk*
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Lp. Przedmiot ubezpieczenia
 Suma 
ubezpieczenia 

Składka za 12 miesięcy

1 Szyby i przedmioty szklane 50 000,00 zł
Lp. Rodzaj ubezpieczenia

IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Lp. Przedmiot ubezpieczenia  Suma 
ubezpieczenia 

Składka za 12 miesięcy

1 Sprzęt stacjonarny 2 587 885,67 zł
2 Sprzęt przenośny 1 256 603,86 zł
3 Kserokopiarki    273 766,90 zł
4 Monitoring, systemy alarmowe   759 631,36 zł
5 Centrale telefoniczne, faksy, telefony     32 396,28 zł
6 Infokioski     44 913,08 zł
7 Koszty odtworzenia danych   100 000,00 zł
8 Oprogramowanie    40 000,00 zł
9 Nośniki danych    10 000,00 zł
10 Zwiększone koszty działalności  100 000,00 zł
Suma składek:
Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

V Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w tym OC pracodawcy

Suma gwarancyjna Składka za 12 miesięcy

4 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
PODSUMOWANIE

Łączna składka za I część zamówienia:

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I 
zamówienia

Akceptacja

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

1 Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej wg podanej definicji z limitem 
odszkodowawczym 10 000 000,00 zł

2 Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 1 000 000 
zł

3 Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia

4 Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu 
otaczającym

5 Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji
6 Przyjęcie ryzyka graffiti

7 Przyjęcie podanej klauzuli kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób w 
przypadku szkody powstałej w wyniku pożaru lub wybuchu

8 Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli z limitem 
odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia

9 Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów z limitem 
odszkodowawczym 80 000,-zł w rocznym okresie ubezpieczenia

10 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy
11 Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
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1 Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin

2 Rozszerzenie ubezpieczenia OC o czyste straty finansowe, z podlimitem 500 000 zł 
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

3 Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego systemem ryzyk nienazwanych

1 Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód
2 Zniesienie udziału własnego

Pozostałe klauzule dodatkowe
1 Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zyskach albo 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości 5% płaconej 
składki:

2 Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej

3 Przyjęcie podanej klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
4 Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
5 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
6 Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
7 Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania (nie dotyczy 

ubezpieczeń obowiązkowych i OC – dotyczy ubezpieczeń mienia)
8 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód (nie dotyczy ubezpieczeń 

obowiązkowych i OC)
9 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej 

składki przy wzroście łącznej sumy ubezpieczenia do 10% we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych  (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenie 
sprzętu elektronicznego)

10 Zwiększenie obligatoryjnego wspólnego limitu kradzieży zwykłej z 5 000,00 zł do 10 
000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (w ubezpieczeniu mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego), z 
franszyzą redukcyjną 500,00 zł

11 Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia 
systemem ryzyk nazwanych ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego 
będą miały zastosowanie wszystkie warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i 
postanowienia szczególne fakultatywne dotyczące tych ubezpieczeń

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień 
szczególnych proszę wpisać słowo „Tak”  przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia 
szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako 
niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego. 
UWAGA:
W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż podana w 
niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych.

B. Część II zamówienia – „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Swarzędz”
oferujemy
wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, za cenę łączną (wynagrodzenie ryczałtowe):

Brutto............... zł

Słownie: ................................................................................ zł

(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku 
od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177., poz. 1054 z późn. zm.)
wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.
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Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia 18.01.2014 r. 
Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ

Formularz cenowy dotyczący II części zamówienia
Rodzaj ubezpieczenia
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych

Lp.
Nr 
rejestracyjny Marka

Składka za 12 miesięcy
OC NNW AC

Assistance bezpłatnie
1 PZ 76624 Solaris
2 PZ 47483 Solaris
3 PZ 99629 Solaris
4 PZ 6898F Solaris
5 PZ 9340L Solaris
6 PZ 07162 Volvo
7 PZ 07163 Volvo
8 PZ 76174 Volvo
9 POZ 26KK Volvo
10 POZ T320 Volvo
11 POZ T437 Volvo
12 POZ T438 Volvo
13 POZ 94CR Volvo
14 PZN 756F Volvo
15 POZ 40EV Volvo
16 PZ 17798 Volvo
17 PZ 0743U Solaris
18 PZ 0745U Solaris
19 PZ 0742U Solaris
20 PZ 0744U Solaris
21 PZ 0746U Solaris
22 PZ 508AA Solaris
23 PZ 509AA Solaris
24 PZ 507AA Solaris
25 PZ 94411 Fiat Panda
26 PZ 2981A Dacia Logan
27 PZ 9568K Peugeot
28 PZ 18879 Jelcz
29 PZ 2405A Fiat 
30 PZ 18882 JELCZ/STAR
31 PZ 9333J MAN
32 PZ 010AJ Jelcz
33 PZ 550CS Scania 
34 PZ 5763V Wiola
35 PZ 985AS SAM
36 PZI 393V CITROEN
37 PZ87406 OPEL
38 PZ 4990M Mercedes-benz 
39 PZ 6246K Gaz GRK
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40 POZ 88AH Polonez 
41 PZ 34776 Kia 
42 PZ 33025 Kia 
43 PZ 48942 Kia 
44 PZ 62936 Kia 
45 POZ 15WH Kia 
46 PZ 62884 Man 
47 POZ 65UL Ursus 
48 POZ U709 Ursus
49 PWX 3207 Elpol K-1
50 PZ 0817 Białoruś MTZ
51 PZ 5621 MTZ-2; 
52 PZ 4115M Kia
53 PZ 6950 Zetor 
54 POZ 50UA Ursus 
55 PZ 1703R Gniotpol
56 POZ 38YW POM-Zlocieniec,
57 POZ 92YA IFA 
58 PZ 1534P Meprozet 
59 POZ 97YA Meprozet 
60 PZ 30085 Meprozet 
61 PZ 30086 Autosan 
62 PZ 330CR Metal - Fach
63 PZ023EC Trade
64 PZ616AT  Ford
65 PZ411AV Iveco 
66 PZ934AV Ford
67 PZ933AV Ford
68 PZ 42572 IFA 
69 PZ 137CT Solaris 
70 - Posypywarka
71 - Równiarka
72 - walec
Suma składek:
Suma składek za II część zamówienia

C. Część III zamówienia – „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz.”
oferujemy
wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, za cenę łączną (ryczałtowe wynagrodzenie):

Brutto :............... zł

Słownie: ................................................................................ zł

(usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku 
od towarów i usług – tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177., poz. 1054 z późn. zm..)
wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia 18.01.2014 r. 
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Termin związania ofertą i warunki płatności zgodne z postanowieniami SIWZ

Formularz cenowy dotyczący III części zamówienia

Ubezpieczenie NNW członków OSP 

L.P. Przedmiot ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia 
 Składka za okres 12 
miesięcy 

1 4 jednostki (OSP/MDP) 10 000 zł / 1 osobę

2 68 osób Zgodnie z ustawą

Łączna składka za IV część zamówienia:

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:od dnia 18.01.2014r. do dnia 17.01.2015 roku

3. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z 
wprowadzonymi  do  niej  zmianami  (w  przypadku  wprowadzenia  ich  przez  Zamawiającego) i  nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                    w 
Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia.

5. Oświadczamy,  że  wykonamy  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  zasadami  współczesnej  wiedzy 
technicznej, normami i obowiązującymi przepisami.

6. Oświadczamy,  że  nie  należymy*  /  należymy* (*niepotrzebne  skreślić) do  tej  samej  grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art.  24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych składa listę podmiotów powiązanych tj.  

należących do tej samej grupy kapitałowej zgodne z poniższą tabelą.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

L.p. Nazwa podmiotu

-wypełnić jedynie jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej-
7. Oświadczamy, że następujące usługi:
– ..............................................................................................................................
zostaną wykonane przez następujących podwykonawców:
– ..............................................................................................................................
8. Oświadczamy,  pouczony o  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  297  §  1  Kk,  że  wszystkie 

złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.
9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
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wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10.wyrażamy zgodę na:

a) ratalną (kwartalną) płatność składki,
b) przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności,
c) przyjęcie  wszystkich warunków wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych rodzajów 

ubezpieczeń i ryzyk wymienionych w załącznikach do SIWZ,
d) na wystawianie polis  na okres krótszy niż 1 rok; w takim przypadku składka roczna rozliczana 

będzie „co do dnia” za faktyczny okres ochrony - nie będzie miała zastosowania składka minimalna 
z polisy ubezpieczeniowej.

11.W ofercie mają zastosowanie następujące ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia (należy podać 
nazwę i inne dane wystarczająco identyfikujące te warunki):
a) ……………………………………………………,
b) ……………………………………………………,
c) …………………………………………………….,
d) ……………………………………………………..

12.Załącznikami do niniejszej oferty są:
......................................................
......................................................

Uwaga – Informacje dotyczące wypełnienia Formularza cenowego

Formularz  cenowy dotyczący I części Zamówienia - części I, II, III Formularza cenowego   
W  przypadku  zaakceptowania  przez  Wykonawcę  warunku  fakultatywnego   dotyczącego  zastąpienia  
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia przedmiotów szklanych od  
stłuczenia należy:
- należy dokonać odpowiednich skreśleń w formularzu – tam gdzie użyto znaku „* ”
-  należy  podać  składki  za  to  ubezpieczenie  w części  I  Formularza  cenowego  (wypełniając  wszystkie  
wiersze tj. od 1 do 13 tej części i dokonać ich zsumowania w wierszu „Suma składek”), a w części II i III  
formularza należy jedynie umieścić adnotację o wliczeniu składek za te ubezpieczenia w części I
albo
podać  składki  za  poszczególne  przedmioty  ubezpieczeń,  o  których  mowa w częściach  od  I  do  III  -  
wypełniając tym samym wszystkie rubryki formularza.     

Podpisano:

Miejsce i data: ........................................ 2013 r.

.......................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego
z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

“Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z 
jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw 

nieszczęśliwych wypadków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz.”

Część  I  zamówienia: ubezpieczenie  majątku  i  odpowiedzialności  cywilnej  Gminy 
Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 
Część II zamówienia: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Swarzędz
Część III zamówienia: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz

Nazwa Wykonawcy*:
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
Adres Wykonawcy*:
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
oświadczam, że:

1. posiadamy  uprawnienia  niezbędne  do  wykonania  określonej  działalności  lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 
pkt 1 );

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie**   (art. 22 ust. 1 pkt 2);
3. dysponujemy  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia** (art. 22 ust. 1 pkt 3);
4. znajdujemy się w odpowiedniej sytuacji ekonomiczna i finansową**  (art. 22 ust. 1 

pkt 4);
5. spełniamy warunki udziału w postępowaniu (art. 44)

Oświadczamy ponadto, że wszystkie informacje, dokumenty oraz oświadczenia są zgodne z 
prawdą.

Miejsce i data: ........................................ 2013 r.
(podpis i pieczęć firmowa lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną;

**w przypadku polegania na wiedzy i  doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  
innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z 
jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem 

następstw nieszczęśliwych wypadków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Swarzędz.”

Część  I  zamówienia: ubezpieczenie  majątku  i  odpowiedzialności  cywilnej  Gminy 
Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 
Część II zamówienia: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Swarzędz
Część III zamówienia: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz

Nazwa Wykonawcy*: ..................................................................................................................

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

Adres Wykonawcy*: ..................................................................................................................

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

oświadczamy,  że  nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 do 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity z późn. zm.), albowiem nie wyczerpujemy żadnej 
z przesłanek określonych w tym przepisie.

Miejsce i data: ........................................ 2013 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów 
składających ofertę wspólną.
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PROJEKT umów dla części I
UMOWA Nr CRU/............................/BZP.242-32/....../....../2013
W dniu ...........................r.  w Swarzędzu pomiędzy Gminą Swarzędz,  zwaną dalej  "Zamawiającym", 
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz mgr Annę Tomicką
a ...................................................................................................................................... mającą 
siedzibę  w  ...............................  przy  ul.  ....................................,  wpisaną  do 
…...........................................,  zarejestrowaną  w  dniu  .............  w  Sądzie  Rejonowym 
w  ....................................................,  o  numerze  ............,  o  nadanym  Numerze  Identyfikacji 
Podatkowej ................................................., o numerze REGON...................................., zwaną dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…................................
zwanym dalej „Wykonawcą”

Postanowienia ogólne
§ 1

Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia.
§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, o której mowa w §3, z najwyższą starannością, zgodnie 
z treścią umowy oraz zgodnie z przepisami prawa.

Przedmiot i zakres zamówienia
§ 3

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  ubezpieczenie  majątku  i  odpowiedzialności  cywilnej  Gminy 
Swarzędz  wraz  z  jednostkami  organizacyjnymi  i  instytucjami  kultury.  Zakres  zamówienia 
obejmuje:
a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
c) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
e) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

2. Postępowanie  prowadzone jest  przy  udziale  brokera  ubezpieczeniowego,  firmę  Inter  -  Broker 
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul.  Żeglarskiej  31,  który jako pośrednik ubezpieczeniowy 
działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Broker będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a 
następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.

Warunki wykonania zamówienia
§ 4

1. Przedmiot  i  warunki  wykonania  zamówienia  określa  oferta  złożona  przez  Wykonawcę  oraz 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2. Wymagane  szczegółowe  warunki  ochrony  ubezpieczeniowej  dla  wszystkich  rodzajów  i 
przedmiotów ubezpieczenia oraz warunki i zasady likwidacji szkód będą zgodne ze Specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy.

3. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej umowy ubezpieczenia, a treścią 
poszczególnych  umów  indywidualnych  lub  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  Wykonawcy,  w 
każdym przypadku decydują zapisy niniejszej umowy ubezpieczenia.

4. W  przypadku  wystąpienia  sprzeczności  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  Wykonawcy  w 
odniesieniu do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w każdym przypadku decyduje treść 
Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  oferta  Wykonawcy,  na  podstawie  której 
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 5
Wykonawca:

1. zobowiązuje  się  do objęcia  ochroną ubezpieczeniową mienia  we wszystkich  lokalizacjach oraz 
całokształt prowadzonej działalności przez Zamawiającego i podmioty objęte zamówieniem,
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2. gwarantuje niezmienność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i – jeżeli mają także zastosowanie – 
szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa, przez 
cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku 
zmian kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w zakresie jakim zmiany te 
dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ

3. przyjmuje  warunki  wymagane  dla  poszczególnych  rodzajów  ubezpieczeń  wymienione 
w załącznikach do specyfikacji,

4. gwarantuje  niezmienność  stawek  rocznych  wynikających  ze  złożonej  oferty  przez  cały  okres 
wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, 

5. akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny oferowanej 
w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego z uwagi 
na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia,

6. akceptuje  wystawianie  polis  w  ubezpieczeniach  dobrowolnych  na  okres  krótszy  niż  1  rok, 
z naliczaniem  składki  co  do  dnia  za  faktyczny  okres  ochrony,  wg stawek rocznych  zgodnych 
ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy, 

7. zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego, Inter - Broker Sp. z o.o. 
w Toruniu, o każdej decyzji odszkodowawczej.

Termin wykonania zamówienia
§ 6

1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy począwszy od 18.01.2014 r. 
2. Polisy  ubezpieczeniowe  będą  wystawiane  na  okres  roczny  lub  zgodny z  terminem wykonania 

zamówienia,  z zastrzeżeniem postanowień § 5 pkt.5) niniejszej umowy.
Podwykonawcy

§ 7
1. Wykonawca  oświadcza,  iż  zamierza  /  nie  zamierza*  powierzyć  podwykonawcom następujący 

zakres  usług,  objętych  przedmiotem 
zamówienia:........................................................................................................................
(* niepotrzebne skreślić)

2. Wynagrodzenie  podwykonawców  za  powierzone  im  usługi  pokryje  Wykonawca  ze  środków 
własnych.

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  usługi,  które  wykonuje  przy  pomocy 
podwykonawców.

Forma wykonania zamówienia
§ 8

1. Polisy  ubezpieczeniowe  jednostek  organizacyjnych  dotyczące  ubezpieczenia  mienia  od  ognia  i 
innych zdarzeń losowych systemem sum stałych, sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 
będą wystawiane  na będą wystawiane  indywidualnie na poszczególne jednostki organizacyjne/ 
instytucje kultury i podpisywane przez ich kierowników, którzy tym samym będą ubezpieczającym 
i płatnikiem składki 
Polisy  dotyczące  ubezpieczeń  wspólnych  tj.  ubezpieczenia  nakładów  inwestycyjnych/ 
adaptacyjnych/,  środków  obrotowych,  mienia  pracowniczego,  urządzeń  i  wyposażenia 
zewnętrznego nie objęte ochroną w systemie sum stałych, znaków drogowych i tablic z nazwami 
ulic,  słupów  oświetleniowych,  lamp,  sygnalizacji  świetlnej,  oświetlenia  ulicznego  nie  objęte 
ochroną  w systemie  sum stałych,   budowle  nieobjęte  ochroną  w systemie  sum stałych  oraz  
gotówki i innych wartości pieniężnych od ognia i innych zdarzeń losowych systemem pierwszego 
ryzyka, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia przedmiotów 
szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i dodatkowego ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego  systemem pierwszego ryzyka wystawione zostaną na Zamawiającego, 
który tym samym będzie ubezpieczającym i płatnikiem składki. Polisy te, obejmujące wszystkie 
jednostki  organizacyjne/instytucje  kultury  zamawiającego  ujęte  w  postępowaniu,  zostaną 
wystawione dla każdego rodzaju ubezpieczenia. 
Uwaga: zgodnie z postanowieniami SIWZ opisany sposób wystawiania polis może ulec zmianie

2. Wykonawca jest  zobowiązany do wystawienia  polis  ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni  od 
otrzymania od brokera ubezpieczeniowego wniosków. W razie  niemożliwości  wystawienia  polis 
przed 18.01.2014 r. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia 17.01.2014 r. noty 
pokrycia  ubezpieczeniowego,  gwarantującej  bezwarunkowo  i  nieodwołalnie  wykonanie 
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zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 18.01.2014 r. Nota 
pokrycia  ubezpieczeniowego  będzie  obowiązywała  do  czasu  wystawienia  polis  lub  innych 
dokumentów ubezpieczeniowych. 

3. Wnioski  o  wystawienie  dokumentów  ubezpieczeniowych  potwierdzających  zawarcie 
poszczególnych  umów  ubezpieczenia,  określające  m.in.  niezbędny  okres  ubezpieczenia, 
każdorazowo  składał  będzie  broker  ubezpieczeniowy  działający  w  imieniu  i  na  rzecz 
Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej/instytucji kultury – Inter - Broker Sp. z o.o. w 
Toruniu.

Składka i stawki ubezpieczeniowe
§ 9

1. Łączna cena (składka) za okres ubezpieczenia stanowi sumę składek za rodzaj i wartość 
przedmiotu ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczenia, zaoferowanych przez 
Wykonawcę w formularzu cenowym zawartym w formularzu ofertowym.

2. Łączna składka za wszystkie rodzaje i przedmioty ubezpieczenia wynosi: …………. (słownie złotych: 
……………………………………………………), z zastrzeżeniem możliwych zmian, określonych w SIWZ i w 
niniejszej umowie.

3. Składki za poszczególne rodzaje i wartości majątku stanowią podstawę obliczania rocznych 
stawek jednostkowych, których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres 
ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.

4. Roczne stawki jednostkowe wyliczane będą wg wzoru:
Składka ofertowa roczna za ubezpieczenie danego przedmiotu ubezpieczenia
------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100%
Suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia

5. Obliczone w sposób określony w pkt 4 obowiązujące stawki jednostkowe ubezpieczenia mienia 
stanowią podstawę naliczania składek „co do dnia” za faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku 
ubezpieczeń na okres krótszy od 1 roku, w przypadku doubezpieczenia oraz rozliczeń zwrotu 
składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, wg wzoru:
                                                                               ilość dni
stawka jednostkowa roczna x suma ubezpieczenia x  ------------
                                                                                  365

6. Określony w punkcie 5 sposób wyliczenia składki nie dotyczy  ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, w którym należna składka za okres krótszy od pełnych 12 miesięcy rozliczona zostanie 
„co do dnia” wg wzoru:

                                                                          ilość dni
                                             składka roczna x  -------------
                                                                              365

Warunki płatności 
§ 10

1. Składki ubezpieczeniowe za pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne w czterech ratach 
kwartalnych.

2. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych.
3. Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach, których 

ilość zostanie uzgodniona indywidualnie.
4. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy 

Nr: ………………..................................................................
Postanowienia końcowe

§ 11
Integralną częścią niniejszej umowy jest:

1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2. oferta złożona przez .............................................................z dnia ......................

§12
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. 
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2. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13
1. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonania  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy 

w stosunku do treści  oferty,  na podstawie  której  dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego,
b) zmiana  treści  umowy  wynikać  będzie  z  konieczności  dostosowania  jej  do  bezwzględnie 

obowiązujących  przepisów  prawa,  znowelizowanego  bądź  wprowadzonego  w  trakcie 
wykonywania zamówienia,

c) w  danym  rodzaju  ubezpieczeniu  mienia  systemem  sum  stałych,  objętego  zakresem 
zamówienia, nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia,

d) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia /sumy gwarancyjnej 
w objętym zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka.

e) w  trakcie  realizacji  zamówienia  nastąpi  zmiana  liczby  jednostek  organizacyjnych 
zamawiającego lub ich form organizacyjnych

2. Warunkiem dokonania  zmian,  o  których  mowa  w ust.  1,  jest  złożenie  wniosku  przez  stronę 
inicjującą zmianę, zawierającego:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie  kosztów zmiany zgodnie  z  zasadami  określonymi  w §  9  umowy,  jeżeli  zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zmiany umowy,  o  których mowa w ust.  1,  muszą być  dokonywane z zachowaniem przepisu 

art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w 
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie Wykonawcy i w niniejszej umowie mają zastosowanie 
postanowienia następujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i szczególnych warunków ubezpieczenia 
(wymienić wszystkie  warunki  ogólne i  szczególne,  z datami  zatwierdzenia  przez Zarząd Wykonawcy i  
wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na dzień składania przez Wykonawcę oferty):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
których  niezmienność  gwarantuje  Wykonawca  przez  cały  okres  wykonywania  zamówienia,  z 
zastrzeżeniami określonymi w §5 pkt 2 niniejszej umowy i w SIWZ
oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 22 maja 
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 950 z późn. zm.) i kodeksu 
cywilnego

§ 15

Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą, nie mogą 
być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu stron.

§ 16
Spory wynikające z realizacji udzielonej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej będą rozstrzygane 
wg zasad przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 950 z późn. zm.)

§ 17
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 3 egz. dla  
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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PROJEKT umów dla części II

UMOWA Nr CRU/............................/BZP.242-32/....../....../2013

W dniu ...........................r.  w Swarzędzu pomiędzy Gminą Swarzędz,  zwaną dalej  "Zamawiającym", 
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz mgr Annę Tomicką
a ...................................................................................................................................... mającą 
siedzibę  w  ...............................  przy  ul.  ....................................,  wpisaną  do 
…...........................................,  zarejestrowaną  w  dniu  .............  w  Sądzie  Rejonowym 
w  ....................................................,  o  numerze  ............,  o  nadanym  Numerze  Identyfikacji 
Podatkowej ................................................., o numerze REGON...................................., zwaną dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…................................
zwanym dalej „Wykonawcą”

Postanowienia ogólne
§ 1

Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia.
§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, o której mowa w §3, z najwyższą starannością, zgodnie 
z treścią umowy oraz zgodnie z przepisami prawa.

Przedmiot i zakres zamówienia
§ 3

1. Przedmiotem zamówienia  jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Swarzędz.  
Zakres zamówienia obejmuje:
a)  obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
b) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO;
c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;
d) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance

2. Postępowanie  prowadzone jest  przy  udziale  brokera  ubezpieczeniowego,  firmę  Inter  -  Broker 
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul.  Żeglarskiej  31,  który jako pośrednik ubezpieczeniowy 
działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Broker będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a 
następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.

Warunki wykonania zamówienia
§ 4

1. Przedmiot  i  warunki  wykonania  zamówienia  określa  oferta  złożona  przez  Wykonawcę  oraz 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2. Wymagane  szczegółowe  warunki  ochrony  ubezpieczeniowej  dla  wszystkich  rodzajów  i 
przedmiotów ubezpieczenia oraz warunki i zasady likwidacji szkód będą zgodne ze Specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy.

3. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej umowy ubezpieczenia, a treścią 
poszczególnych  umów  indywidualnych  lub  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  Wykonawcy,  w 
każdym przypadku decydują zapisy niniejszej umowy ubezpieczenia.

4. W  przypadku  wystąpienia  sprzeczności  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  Wykonawcy  w 
odniesieniu do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w każdym przypadku decyduje treść 
Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  oferta  Wykonawcy,  na  podstawie  której 
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 5
Wykonawca:

1. Przyjmuje  warunki  obligatoryjne  dla  poszczególnych  rodzajów  ubezpieczeń  wymienione 
w załącznikach do specyfikacji,

2. Gwarantuje niezmienność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i – jeżeli mają także zastosowanie – 
szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa, przez 
cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku 
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zmian kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w zakresie jakim zmiany te 
dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIW

3. Gwarantuje  niezmienność  stawek  rocznych  wynikających  ze  złożonej  oferty  przez  cały  okres 
wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, 

4. Akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny oferowanej 
z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia,

5. Akceptuje  wystawianie  polis  w  ubezpieczeniach  dobrowolnych  na  okres  krótszy  niż  1  rok, 
z naliczaniem  składki  co  do  dnia  za  faktyczny  okres  ochrony,  wg stawek rocznych  zgodnych 
ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy, 

6. Zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego, Inter - Broker Sp. z 
o.o. w Toruniu, o każdej decyzji odszkodowawczej.

Termin wykonania zamówienia
§ 6

1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy począwszy od 18.01.2014 r. 
2. Polisy potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Auto 

Casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Assistance będą wystawiane na pełen roczny okres 
ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia od następnego dnia po 
wygaśnięciu dotychczasowych umów.

Podwykonawcy
§ 7

1. Wykonawca zamierza / nie zamierza* powierzyć podwykonawcom zakresu usług, objętych 
przedmiotem zamówienia;

2. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom następujący zakres usług objętych 
przedmiotem zamówienia:
a)  ...............................................
(* niepotrzebne skreślić)

3. Wynagrodzenie podwykonawców za powierzone im usługi pokryje Wykonawca ze środków 
własnych.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców.
albo 
Wykonawca wykona cały przedmiot zamówienia siłami własnymi.

Forma wykonania zamówienia
§ 8

1. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane  indywidualnie na poszczególne jednostki organizacyjne/ 
instytucje kultury i podpisywane przez ich kierowników, którzy tym samym będą ubezpieczającym 
i płatnikiem składki
Uwaga: zgodnie z postanowieniami SIWZ opisany sposób wystawiania polis może ulec zmianie.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia polis na wniosek brokera przed początkiem ochrony 
ubezpieczeniowej każdego pojazdu. W razie niemożliwości wystawienia polis przed 17.01.2014 r.  
dla  pojazdów,  których  ubezpieczenie  rozpoczyna  się  od  18.01.2014  r.  Wykonawca  jest 
zobowiązany  do  wystawienia  do  dnia  17.01.2014  r.  noty  pokrycia  ubezpieczeniowego, 
gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach 
zgodnych  ze  złożoną  ofertą  od  dnia  18.01.2014  r.  oraz  certyfikatów  potwierdzających 
obowiązkowe  ubezpieczenie  OC  każdego  pojazdu.  Nota  pokrycia  ubezpieczeniowego  będzie 
obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych. 

3. Wnioski  o  wystawienie  dokumentów  ubezpieczeniowych  potwierdzających  zawarcie 
poszczególnych  umów  ubezpieczenia,  określające  m.in.  niezbędny  okres  ubezpieczenia, 
każdorazowo  składał  będzie  broker  działający  w  imieniu  i  na  rzecz  zamawiającego  i  każdej 
jednostki organizacyjnej/instytucji kultury – Inter - Broker Sp. z o.o. w Toruniu.

Składka i stawki ubezpieczeniowe
§ 9

1. Łączna  cena  (składka)  za  okres  ubezpieczenia  stanowi  sumę  składek  za  rodzaj  i  wartość 
przedmiotu  ubezpieczenia  we  wszystkich  rodzajach  ubezpieczenia,  zaoferowanych  przez 
Wykonawcę w formularzu cenowym zawartym w formularzu ofertowym.

2. Łączna  składka  za  12-miesięczny  okres  wykonywania  zamówienia  wynosi:...................... 
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(słownie  złotych:  .........................................................................),  z  zastrzeżeniem 
możliwych zmian, określonych w specyfikacji i w niniejszej umowie.

3. Składki  za  poszczególne  rodzaje  i  wartości  pojazdów  stanowią  podstawę  obliczania  rocznych 
stawek  jednostkowych,  których  niezmienność  gwarantuje  Wykonawca  przez  cały  okres 
ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.

4. Roczne  stawki  jednostkowe  w  ubezpieczeniu  AUTO  CASCO oraz  NNW kierowcy  i  pasażerów 
wyliczane będą wg wzoru:
Składka ofertowa roczna za ubezpieczenie AC danego pojazdu
------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Suma ubezpieczenia AC danego pojazdu określona w zał. Nr 7 do SIWZ

Składka ofertowa roczna za ubezpieczenie NNW danego pojazdu
----------------------------------------------------------------------------------- x 100%

10000,00 zł
5. Obliczone w sposób określony w pkt. 4 i obowiązujące stawki jednostkowe w ubezpieczeniu AUTO 

CASCO  i  NNW  kierowcy  i  pasażerów  stanowią  podstawę  wyliczenia  składki  rocznej  za 
ubezpieczenie  poszczególnych  pojazdów  w  zakresie  AUTO  CASCO  od  sumy  ubezpieczenia 
ustalonej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego i NNW kierowców i pasażerów oraz 
naliczania składek „co do dnia” za faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku rozliczeń zwrotu 
składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, wg wzoru:
                                                                                  ilość dni
stawka jednostkowa roczna × suma ubezpieczenia × ---------------
                                                                                      365

6. Określony  w pkt.  5  sposób  wyliczenia  składki  nie  dotyczy  obowiązkowego  ubezpieczenia  OC 
posiadaczy  pojazdów  mechanicznych,  w  którym  należna  składka  do  zwrotu  składki  za 
niewykorzystany okres ubezpieczenia wyliczona zostanie, „co do dnia” wg wzoru:
                         ilość dni
składka roczna × --------------
                           365

Warunki płatności 
§ 10

1. Składki  ubezpieczeniowe  za  pełen  roczny  okres  ubezpieczenia  będą  płatne  w czterech  ratach 
kwartalnych.

2. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych.
3. Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach, których 

ilość zostanie uzgodniona indywidualnie.
4. Składka  płatna  jest  przelewem lub  przekazem pocztowym na  rachunek bankowy Wykonawcy 

Nr: ………………..................................................................
Postanowienia końcowe

§ 11
Integralną częścią niniejszej umowy jest:

1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2. oferta złożona przez ............................................................................ z dnia ......................

§12
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 odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13
1. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonania  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy 

w stosunku do treści  oferty,  na podstawie  której  dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego,
b) zmiana  treści  umowy  wynikać  będzie  z  konieczności  dostosowania  jej  do  bezwzględnie 
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obowiązujących  przepisów  prawa,  znowelizowanego  bądź  wprowadzonego  w  trakcie 
wykonywania zamówienia,

c) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wzrost lub spadek ilości albo wartości ubezpieczonych 
pojazdów mechanicznych

d) w  trakcie  realizacji  zamówienia  nastąpi  zmiana  liczby  jednostek  organizacyjnych 
zamawiającego lub ich form organizacyjnych.

2. Warunkiem dokonania  zmian,  o  których  mowa w pkt.  1,  jest  złożenie  wniosku  przez  stronę 
inicjującą zmianę, zawierającego:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie  kosztów zmiany zgodnie  z  zasadami  określonymi  w §  9  umowy,  jeżeli  zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zmiany umowy,  o  których  mowa w pkt.  1,  muszą być  dokonywane z  zachowaniem przepisu 

art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w 
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

§ 14
W  sprawach  nieuregulowanych  w  SIWZ,  ofercie  Wykonawcy  i  w  niniejszej  umowie  mają 
zastosowanie  postanowienia  następujących  Ogólnych  Warunków Ubezpieczenia  i  szczególnych 
warunków  ubezpieczenia  (wymienić  wszystkie  warunki  ogólne  i  szczególne,  z  datami 
zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na 
dzień składania przez Wykonawcę oferty):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
których  niezmienność  gwarantuje  Wykonawca  przez  cały  okres  wykonywania  zamówienia,  z 
zastrzeżeniami określonymi w §5 pkt 2 niniejszej umowy i w SIWZ oraz przepisy ustawy z dnia 29  
stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych,  ustawy z dnia  22 maja 2003 r.  o działalności 
ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 950 z późn. zm.), ustawy z dnia 22.05.2003 
r.  o  ubezpieczeniach  obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym  Funduszu  Gwarancyjnym  i  Polskim 
Biurze  Ubezpieczeń  Komunikacyjnych  (tekst  jednolity  Dz.U.z  2013  r.,  poz.  392)  i  kodeksu 
cywilnego.

§ 15
Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą, nie 
mogą być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu stron.

§ 16
Spory  wynikające  z  realizacji  udzielonej  przez  Wykonawcę  ochrony  ubezpieczeniowej  będą 
rozstrzygane wg zasad przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności  
ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 950 z późn. zm.)

§ 17
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 3 
egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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PROJEKT umów dla części III

UMOWA Nr CRU/............................/BZP.242-32/....../....../2013

W dniu ...........................r.  w Swarzędzu pomiędzy Gminą Swarzędz,  zwaną dalej  "Zamawiającym", 
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz mgr Annę Tomicką
a ...................................................................................................................................... mającą 
siedzibę  w  ...............................  przy  ul.  ....................................,  wpisaną  do 
…...........................................,  zarejestrowaną  w  dniu  .............  w  Sądzie  Rejonowym 
w  ....................................................,  o  numerze  ............,  o  nadanym  Numerze  Identyfikacji 
Podatkowej ................................................., o numerze REGON...................................., zwaną dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

…................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

W  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy,  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, o której mowa w §3 z najwyższą starannością, zgodnie 
z treścią umowy oraz zgodnie z przepisami prawa.

Przedmiot i zakres zamówienia

§ 3

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  ubezpieczenie  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz

2. Postępowanie  prowadzone jest  przy  udziale  brokera  ubezpieczeniowego,  firmę  Inter  -  Broker 
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul.  Żeglarskiej  31,  który jako pośrednik ubezpieczeniowy 
działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Broker będzie pośredniczył przy zawarciu umowy, a 
następnie będzie nadzorował jej realizację przez Wykonawcę.

Warunki wykonania zamówienia

§ 4

1. Przedmiot  i  warunki  wykonania  zamówienia  określa  oferta  złożona  przez  Wykonawcę  oraz 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2. Wymagane szczegółowe warunki ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki i zasady likwidacji szkód 
będą zgodne ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy.

3. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej umowy ubezpieczenia, a treścią 
poszczególnych  umów  indywidualnych  lub  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  Wykonawcy,  w 
każdym przypadku decydują zapisy niniejszej umowy ubezpieczenia.

4. W  przypadku  wystąpienia  sprzeczności  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  Wykonawcy  w 
odniesieniu do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w każdym przypadku decyduje treść 
Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  oferta  Wykonawcy,  na  podstawie  której 
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
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§ 5

Wykonawca:
1. Zobowiązuje  się  do objęcia  ochroną ubezpieczeniową mienia  we wszystkich lokalizacjach oraz 

całokształt prowadzonej działalności przez jednostki organizacyjne,
2. Gwarantuje niezmienność Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i – jeżeli mają także zastosowanie – 

szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa, przez 
cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku 
zmian kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w zakresie jakim zmiany te 
dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ

3. Przyjmuje  warunki  obligatoryjne  dla  poszczególnych  rodzajów  ubezpieczeń  wymienione 
w załącznikach do specyfikacji,

4. Gwarantuje  niezmienność  stawek  rocznych  wynikających  ze  złożonej  oferty  przez  cały  okres 
wykonania zamówienia 

5. Akceptuje wzrost lub spadek ilości ubezpieczonych osób lub drużyn w trakcie trwania przedmiotu 
zamówienia

6. Akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny oferowanej 
w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków OSP z uwagi na zmienność w czasie ilości 
ubezpieczonych osób lub drużyn

7. Akceptuje  wystawianie  polis  na okres  krótszy  niż  1  rok,  z naliczaniem składki  co  do dnia  za 
faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki 
minimalnej z polisy, 

8. Zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego, Inter - Broker Sp. z 
o.o. w Toruniu, o każdej decyzji odszkodowawczej.

Termin wykonania zamówienia

§ 6

1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy począwszy od 18.01.2014 r. 

2. Polisy  ubezpieczeniowe  będą  wystawiane  na  okres  roczny,  zgodny  z  terminem  wykonania 
zamówienia,  z zastrzeżeniem postanowień § 5 pkt.5. i pkt.7. niniejszej umowy.

Podwykonawcy

§ 7

1. Wykonawca  zamierza  /  nie  zamierza*  powierzyć  podwykonawcom  zakresu  usług,  objętych 
przedmiotem zamówienia;

2. Wykonawca  zamierza  powierzyć  podwykonawcom  następujący  zakres  usług  objętych 
przedmiotem zamówienia:

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

(* niepotrzebne skreślić)

3. Wynagrodzenie  podwykonawców  za  powierzone  im  usługi  pokryje  Wykonawca  ze  środków 
własnych.

4. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  usługi,  które  wykonuje  przy  pomocy 
podwykonawców.

Albo

Wykonawca wykona cały przedmiot zamówienia siłami własnymi.
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Forma wykonania zamówienia

§ 8
1. Polisy  ubezpieczeniowe  wystawiane  zostaną  na  Zamawiającego,  który  tym  samym  będzie 

ubezpieczającym i płatnikiem składki.
Uwaga: zgodnie z postanowieniami SIWZ opisany sposób wystawiania polis może ulec zmianie

2. Wykonawca jest  zobowiązany do wystawienia  polis  ubezpieczeniowych w przeciągu 10 dni  od 
otrzymania od brokera ubezpieczeniowego wniosków. W razie  niemożliwości  wystawienia  polis 
przed 18.01.2014 r. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia 17.01.2014 r. noty 
pokrycia  ubezpieczeniowego,  gwarantującej  bezwarunkowo  i  nieodwołalnie  wykonanie 
zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 18.01.2014 r. Nota 
pokrycia  ubezpieczeniowego  będzie  obowiązywała  do  czasu  wystawienia  polis  lub  innych 
dokumentów ubezpieczeniowych. 

3. Wnioski  o  wystawienie  dokumentów  ubezpieczeniowych  potwierdzających  zawarcie 
poszczególnych  umów  ubezpieczenia,  określające  m.in.  niezbędny  okres  ubezpieczenia, 
każdorazowo  składał  będzie  broker  ubezpieczeniowy  działający  w  imieniu  i  na  rzecz 
Zamawiającego i każdej jednostki organizacyjnej – Inter - Broker Sp. z o.o. w Toruniu, 

Składka i stawki ubezpieczeniowe

§ 9

1. Łączna  cena  (składka)  za  okres  ubezpieczenia  stanowi  sumę  składek  za  rodzaj  i  wartość 
przedmiotu  ubezpieczenia  we  wszystkich  rodzajach  ubezpieczenia,  zaoferowanych  przez 
Ubezpieczyciela w formularzu cenowym oferty. 

2. Łączna składka za wszystkie rodzaje i przedmioty ubezpieczenia wynosi: ...................... (słownie 
złotych: .........................................................................), z zastrzeżeniem możliwych zmian, 
określonych w specyfikacji i w niniejszej umowie.

3. Składki  za  poszczególne  rodzaje  i  wartości  majątku  stanowią  podstawę  obliczania  rocznych 
stawek  jednostkowych,  których  niezmienność  gwarantuje  Ubezpieczyciel  przez  cały  okres 
ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.

4. Obliczone w sposób określony w pkt. 3 i obowiązujące stawki jednostkowe ubezpieczenia NNW 
osób stanowią podstawę naliczania składek zgodnie z formułą „Pro Pata Temporis” za faktyczny 
okres  ubezpieczenia  w  przypadku  ubezpieczeń  na  okres  krótszy  od  1  roku,  w  przypadku 
doubezpieczenia  oraz  rozliczeń  zwrotu  składki  za  niewykorzystany  okres  ubezpieczenia,  wg 
wzoru:

                                                                                                     ilość miesięcy 

stawka jednostkowa roczna × suma ubezpieczenia /ilość jednostek × --------------------

                                                                                                      12

przy czym miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny.

Warunki płatności 

§ 10

1. Składki  ubezpieczeniowe  za  pełen  roczny  okres  ubezpieczenia  będą  płatne  w czterech  ratach 
kwartalnych.

2. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych.

3. Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach, których 
ilość zostanie uzgodniona indywidualnie.

4. Składka  płatna  jest  przelewem lub  przekazem pocztowym na  rachunek bankowy Wykonawcy 
Nr: ………………..................................................................
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Postanowienia końcowe

§ 11

Integralną częścią niniejszej umowy jest:

1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. oferta złożona przez ................................................................. z dnia ......................

§12
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 odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13
1. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonania  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy 

w stosunku do treści  oferty,  na podstawie  której  dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
a) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego,
b) zmiana  treści  umowy  wynikać  będzie  z  konieczności  dostosowania  jej  do  bezwzględnie 

obowiązujących  przepisów  prawa,  znowelizowanego  bądź  wprowadzonego  w  trakcie 
wykonywania zamówienia,

c) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana liczby jednostek/drużyn OSP/MDP.
d) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia 
e) w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana liczby ubezpieczonych osób 

2. Warunkiem dokonania  zmian,  o  których  mowa w pkt.  1,  jest  złożenie  wniosku  przez  stronę 
inicjującą zmianę, zawierającego:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie  kosztów zmiany zgodnie  z  zasadami  określonymi  w §  9  umowy,  jeżeli  zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zmiany umowy,  o  których  mowa w pkt.  1,  muszą być  dokonywane z  zachowaniem przepisu 

art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w 
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie Wykonawcy i w niniejszej umowie mają zastosowanie 
postanowienia następujących Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i szczególnych warunków ubezpieczenia 
(wymienić wszystkie  warunki  ogólne i  szczególne,  z datami  zatwierdzenia  przez Zarząd Wykonawcy i  
wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na dzień składania przez Wykonawcę oferty):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
których  niezmienność  gwarantuje  Wykonawca  przez  cały  okres  wykonywania  zamówienia,  z 
zastrzeżeniami  określonymi  w §5 pkt  2 niniejszej  umowy i  w SIWZ oraz przepisy  ustawy z dnia  29  
stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych,  ustawy  z  dnia  22  maja  2003  r.  o  działalności  
ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 950 z późn. zm.) i kodeksu cywilnego

§ 15

Wierzytelności wynikające z umowy, dotyczące rozliczeń między Zamawiającym i Wykonawcą, nie mogą 
być zbyte na rzecz osób trzecich bez zgody obu stron.

§ 16

Spory wynikające z realizacji udzielonej przez Wykonawcę ochrony ubezpieczeniowej będą rozstrzygane 
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wg zasad przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 950 z późn. zm.)

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 3 egz. dla  
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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