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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
Rozdz. I Informacje o Zamawiającym. 

Zamawiający:  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła 

REGON: 570364597, NIP: 764-20-69-221 

http://www.word.pila.pl  

tel.: 67 212 07 77, fax: 67 212 07 76 

Postępowanie prowadzi: Zamawiający 

 
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 
Ze strony Zamawiającego: 
Pan Krzysztof Piechocki: e-mail: 'krzysztof.piechocki@word.pila.pl'  tel.: 67 212 07 87 
Ze strony Brokera Zamawiającego: 
Pani Kamila Marciniak: e-mail: kamila.marciniak@np.com.pl,  tel.: 67 351 62 50 
Pani Irena Raducka: e-mail: irena.raducka@np.com.pl, tel.: 67 351 62 50 
  

 
Rozdz. II Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 
2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o 
wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art.11 ust.8. 

Rozdz. III Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubez-
pieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia 
określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

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

66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 

4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm)  podwyko-
nawców. 

5.  Zamawiający nie przewiduje określenia wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 i ust. 5 
ustawy.  
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Rozdz. IV Opis części zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

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

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  
ustawy. 
Rozdz.VI Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Rozdz. VII Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od 04 listopada 2016 r. do 3 listopada 
2018 r.. 

Rozdz. VIII Warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy oraz niniejszej SIWZ; 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłosze-
niu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.  

2. Zgodnie z art. 24aa w związku z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a 
następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kry-
teriami oceny ofert, określonymi w SIWZ,  nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania następujących warunków 
udziału w postępowaniu, dotyczących: 

1) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. 

Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpiecze-
niowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. 

2) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie określa ww. warunku.  

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie określa ww. warunku 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie 
wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem zasad 
określonych w art. 23 ustawy.  

6. Zamawiający może uznać, na każdym etapie postępowania, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 
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7. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b 
ustawy, Wykonawca jest obowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty, wskazane w 
Rozdz. X. Oświadczenia i dokumenty mają spełniać wymagania określone w ustawie i w 
przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz1126), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów”. 

 
Rozdz. IX Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania. 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych w:  
1) art. 24 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-11 ustawy; 

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

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, we wskazanych poniżej okoliczno-
ściach, zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy : 

1) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub ra-
żącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

2) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał w istot-
nym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę kon-
cesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło 
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione 
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-
4 z: 

a) zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a, 
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

4) jeżeli działającego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej, partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej 
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie prze-
ciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego po-
pełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą 
niż 3 000 złotych;  

5) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o za-
bezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzja karę pieniężną nie niższą niż 
3 000 złotych; 

6) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat, składek na ubezpiecze-
nia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosow-
nych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat, 
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składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub też zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz 
pkt 16-20 ustawy oraz na podstawie ust. 2, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić napra-
wienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynie-
nie pieniężne za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków tech-
nicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postepowaniu wyko-
nawcy.  

4. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
na podstawie ust. 3. 
Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca jest obowiąza-
ny złożyć oświadczenia i dokumenty, wskazane w Rozdz. X. Oświadczenia i dokumenty ma-
ją spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia ws. dokumen-
tów. 
 

Rozdz. X Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadcze-
nia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz  
w niniejszej SIWZ, stanowiące potwierdzenie, że wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu,  

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawo-
dowej, zamawiający żąda złożenia: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, wg wzoru określonego 
w załączniku nr 2 do SIWZ, 

2) zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup 
ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, wydanego przez właściwy organ nadzoru 
bądź – w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 r.  – zaświadczenia, 
wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadze-
nia działalności ubezpieczeniowej, bądź innego dokumentu właściwego organu na wy-
konywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE, w którym za-
kłada ten ma siedzibę, potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działal-
ności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamó-
wienia,  
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3) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu wymogów kapitałowych w zakresie posiadania 

środków własnych i wymogów posiadania aktywów spełniających warunki określone w 
ustawie o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 
3 do SIWZ. 
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których 
mowa w ust 3 ppkt 2 składa dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania 
działalności ubezpieczeniowej. 

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzają-
cych brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Dla wykazania braku podstaw 
wykluczenia z postępowania zamawiający żąda od wykonawcy złożenia następujących 
dokumentów (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

nw. dokumenty składa każdy z wykonawców występujących wspólnie): 

1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita-
łowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 4 do 
SIWZ. 

 
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, 
że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli za-
chodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 

 
Rozdz. XI Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywa-

nia oświadczeń i dokumentów. 

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu lub 
drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekażą oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda 
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

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

4. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. X składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
oświadczenia  składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z ory-
ginałem.  
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5. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie 
ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców, w celu wyjaśnie-
nia wątpliwości dotyczących SIWZ.  

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiające-
go nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składa-
nia ofert. 

Rozdz. XII Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

Rozdz. XIII Wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdz. XIV Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W szczególności oferta musi uwzględniać wy-
magania Zamawiającego dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem Rozdz. VI.  

3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego 
wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 1a do SIWZ. 

Uwaga ! 

Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre infor-
macje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest nie 
później niż w terminie ich składania, , że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (za-
łączyć pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębior-
stwa. 

Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z 
ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsię-
biorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlega-
jącą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze 
zm.). 

4. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez 
osoby udzielające pełnomocnictwa. 

5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

6. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń ob-
cojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 
polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 



Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne WORD w Pile                     
 

 
Nord Partner Sp. z o.o. Broker Ubezpieczeniowy – zezwolenie PUNU nr 428/98; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu  
KRS 0000071865 

7. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcz-
nie przez osobę/y podpisujące ofertę. 

8. Formularz oferty wraz z załącznikami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w 
zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 
Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: 

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone-
go na ubezpieczenie mienia,  odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunika-

cyjne  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile ” 

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

9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzu-
pełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniają-
cej, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie/opakowaniu po-
siadającym dodatkowy dopisek: „Zmiana” (oprócz oznakowania jak w ust. 10). Oferta 
zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia 
wcześniej złożonej oferty zostały zmienione. 

10. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym 
celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, pod-
pisane przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z dołączonym 
aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający zwróci Wykonawcy 
jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za pokwitowa-
niem odbioru lub prześle na adres wskazany w piśmie. 

 

Rozdz. XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 

1. Miejsce składania ofert:  

sekretariat WORD Piła – ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła, pok. Nr 100 

2. Termin złożenia oferty: do dnia 24 października  2016 r. do godziny 12:45. 

3. Otwarcie ofert: w dniu 24 października 2016 r. o godzinie 13:00. 

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

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3)  ceny, terminu wykonania zamówienia. 

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w ust. 6 , przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 11. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ .  
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Rozdz. XVI Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje w sprawie walut obcych. 

1. Wykonawca określi cenę oferty w PLN w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącz-
nik nr 1 do SIWZ. 

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, 
w tym warunki i obowiązki umowne określone we wzorze umowy (załącznik nr 5 do 
SIWZ). 

3. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres reali-
zacji umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych 
we wzorze umowy). 

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

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług ,Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć i przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego, 
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozli-
czenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

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

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w 
ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący spo-
sób: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, ceny jednostkowe, wartości brutto 
z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich niepra-
widłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą 
omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do 
dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zo-
staną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną 
pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza. 

2) w przypadku jeżeli „Wartość brutto razem” lub „Łączna wartość brutto dla danej po-
zycji” nie odpowiada sumie poszczególnych „Wartości brutto dla danego okresu płat-
ności” – w takim przypadku Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podane są warto-
ści „Wartości brutto dla danego okresu płatności” i użyje ich do poprawnego wylicze-
nia „Wartości brutto razem” lub „Łączna wartość brutto dla danej pozycji”. 

9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek 
na poczet wykonania zamówienia. 
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Rozdz. XVII Kryteria oceny ofert. 

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

Kryterium Waga 
Cena oferty 60% 

Warunki fakultatywne 40% 

 

2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach 

(1% = 1 pkt). 

3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru: 

 

               Cn 

P= –––––* 60% + Wf *40% 

                 Cb 

 

gdzie: 

P - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w poszczególnych kryteriach (Cena oferty 
i Termin wykonania zamówienia) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki; 

Cn - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

Cb - cena oferty badanej; 

Wf   - ilość punktów za warunki fakultatywne 

Podstawą oceny w kryterium warunków fakultatywnych będzie stopień uwzględnienia tych 
warunków przez Wykonawcę, przyjmując wagę 40%. 

Zagwarantowanie lepszych warunków od wymaganych, punktowane będzie na podstawie 
następujących podkryteriów: 

Punktacja za warunki fakultatywne wyliczana będzie według następującego wzoru: 

(Xa x 13%) + (Xb x 5%) + (Xc x 12 %)+(Xd x 10%) = ……………. 

Przy czym: 

Xa – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych/wszystkich 
ryzyk 

Xb – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ry-
zyk 

XC –ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podstawowej 

Xd- ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczeń komunikacyjnych 
 

4. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą 
ilość punktów w ramach kryteriów oceny ofert. 
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Rozdz. XVIII Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze ofer-
ty, w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiado-
mienie to zostanie przesłane faksem na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeżeli próba 
przesłania faksem okaże się negatywna, zawiadomienie będzie przesłane drogą elektro-
niczną na adres e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeżeli wskazane próby przesłania 
faksem i drogą elektroniczną będą nieskuteczne, zawiadomienie zostanie przesłane na nu-
mer faksu lub adres e-mail Wykonawcy, ujawniony na stronie internetowej wskazanej w 
ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy. 

2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, 
w terminie określonym w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy 
w sposób podany w ust. 1. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej 
ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia Zamawiającego. Z treści 
powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres 
współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamó-
wienia. 

5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca: 

1) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości i formie określonej 
w SIWZ oraz treści uzgodnionej z Zamawiającym (jeżeli w formie niepieniężnej); 

2) przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. 
imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy 
podpisaniu umowy, koordynacji itp. 
 

Rozdz. XIX Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Rozdz. XX Informacja w sprawie postanowień Umowy. 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy. 

2. Wzór umowy zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wy-
konawcy oraz wartości umowy. 

Rozdz. XXI Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania. 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dzia-
le VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może po-
nieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji upraw-
nionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Za-
mówień Publicznych. 
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Rozdz. XXII Postanowienia końcowe. 

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informa-
cje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do pro-
tokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po doko-
naniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty 
udostępnia się po ich otwarciu. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepi-
sów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

4. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania pouf-
nego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania, innych niż 
wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.  

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

6. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający może udostęp-
nić Wykonawcy Załączniki (wzory formularzy) w wersji edytowalnej, po otrzymaniu 
wniosku przesłanego elektronicznie lub faksem. 

Wykaz załączników do SIWZ. 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (wzór). 

Załącznik nr 1a – Szczegółowy formularz cenowy oraz warunków fakultatywnych (wzór). 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz 
z oświadczeniem dotyczącym braku podstaw do wykluczenia (wzór). 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymogów kapitałowych i posiadaniu 
aktywów spełniających warunki określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej (wzór). 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej (wzór). 

Załącznik nr 5 – Wzór Umowy ubezpieczenia generalnego 

Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia – szczególne warunki ubezpieczenia. 

Załącznik nr 7 – Wykaz  mienia do ubezpieczenia od zdarzeń losowych/od wszystkich ryzyk. 

Załącznik nr 8 – Wykaz sprzętu elektronicznego. 

Załącznik nr 9 – Wykaz pojazdów. 

Załącznik nr 10 – Szkodowość. 
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Załącznik nr 1  do SIWZ 
  

…………… 2016 r. 
 
Pełna nazwa Wykonawcy ________________________________ 

   __________________________________ 

Siedziba i adres _________________________________________ 

Nr telefonu i numer faksu ________________________________ 

NIP  ___________________________________________________ 

REGON ________________________________________________ 

Województwo __________________________________________ 

e-mail  _________________________________________________ 

adres http:// ____________________________________________ 

 
 

O F E R T A 
  dla  

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile  
ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła 

 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile 

 
 
my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie -  podać nazwy 

i adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum) 

 
1. składamy ofertę na wykonanie, w zakresie określonym w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ); 
 
2. cena oferty, wyliczona zgodnie ze sposobem określonym w Formularzu cenowym, wynosi 

…………………………………..………… *złotych. 
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3. szczegółowe ceny za poszczególne rodzaje ubezpieczeń przedstawia załącznik nr 1a – 

szczegółowy formularz cenowy oraz warunków fakultatywnych. 
 
4. ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym  uwzględniają wszystkie elementy ceno-

twórcze, w szczególności wszystkie koszty i wymagania Zamawiającego odnoszące się do 
przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i konieczne dla prawidłowej jego realizacji. 

 
5. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że 

 wybór przedmiotowej oferty**): 
a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie 

i wartości (w tym w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami to Zama-
wiający będzie płatnikiem podatku od towarów i usług – podatku VAT - oraz będzie 
zobowiązany do przekazania go na rachunek właściwego urzędu skarbowego; oraz w 
przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów): 

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

5. zobowiązujemy się wykonać cały przedmiot zamówienia przez okres określony w SIWZ; 
 
6. oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ wzór umowy i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na wa-
runkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 
7. Oświadczamy, że: 

1) przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie***) 

2) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia: ***) 

_______________________________________________________________________________ 
 część (zakres) przedmiotu zamówienia 

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

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

8. Oświadczamy, że informacje i dokumenty ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

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

nie mogą być udostępnione, gdyż  są zastrzeżone jako informacje stanowiące tajemnicę przed-
siębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
W załączeniu przedkładamy uzasadnienie, że zastrzeżone informacje są tajemnicą przedsiębior-
stwa. 
 
9. Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ________ 

_____________________________________________________________________ 
nr  telefonu_____________________________ 
nr faksu________________________________ 
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e-mail__________________________________ 
 

10. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 
 

1) _________________________________________________________________________________ 
 

2) _________________________________________________________________________________ 
 

3) _________________________________________________________________________________ 
 

4) _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

________________________________________ 
czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób  

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy  

 
 
*) cenę oferty należy podać z dokładnością do 1 grosza, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku, 
**) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświad-
czenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, któ-

rych dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i 

usług” - Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Za-
mawiającego obowiązku podatkowego. 
***) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie wykreślenia którejś z pozycji i nie wypełnienia pola w pkt 8 ppkt 

2) lub  3) oznaczonego: „część (zakres) przedmiotu zamówienia”, „część (zakres) przedmiotu zamówienia oraz na-

zwa (firma) podwykonawcy” - Zamawiający uzna, odpowiednio, że Wykonawca nie zamierza powierzyć 
wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom i  Wykonawca nie polega na zasobach podwy-
konawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Ogłosze-
niu o zamówieniu  
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Załącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowy formularz cenowy oraz warunków fakultatywnych  

 
 

Szczegółowy formularz cenowy – wszystkie rodzaje ubezpieczeń 
 

 Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezp. /  
gwaran. w zł 

(podstawowe) 

Stawka/ składka jed-
nostkowa 

Składka 
(12 miesięcy) 

Składka  
(24 miesiące) 

I II III IV V VI 

A. 

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń loso-
wych/wszystkich ryzyk 
 
Budynki 
 
Budowle 
 
Maszyny, urządzenia, wyposażenie 
 
Mienie niskocenne 
 
Mienie pracownicze 
 
Kradzież z włamaniem i rabunek, dewastacja 
 
Kradzież zwykła 
 
szyby 
 

 
   

5 290 680,00  
 

‰ 

200 000,00 
 

‰ 

194 029,00 
 

‰ 

435 000,00 
 

‰ 

Limit 30 000,00 
 

% 

Limit 25 000,00 
 

% 

Limit 10 000,00 
 

% 

Limit 5 000,00 
 

% 
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B. 

Ubezpieczenie sprzęt elektroniczny od 
wszystkich ryzyk: 
 
- stacjonarny 
 
- przenośny 

 
   

139 383,74 
 

% 

27 109,23 
 

% 

C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1 500 000,00  
   

% 

D. Ubezpieczenia komunikacyjne zgodnie z SIWZ 
zgodnie ze szczegóło-
wym wykazem skła-

dek komunikacyjnych 

  

RAZEM:   

 
Instrukcja: 

     Kolumna IV: prosimy o podanie stawki rocznej w poszczególnych rodzajach ubezpieczenia.  
UWAGA: dla ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych/ od wszystkich ryzyk - stawka w promilach (‰), dla ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia odpowi
dzialności cywilnej - stawka w procentach (%),  
Kolumna V: prosimy o podanie składki  za 12 miesięcy (w przypadku pkt. D Ubezpieczenia komunikacyjne – prosimy o podanie łącznej składki 
rocznej zgodnej ze szczegółowym wykazem składek komunikacyjnych) 
Kolumna VI: prosimy o podanie składki za 24 miesiące 
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Szczegółowy wykaz składek komunikacyjnych 
  

Lp. 
Numer reje-
stracyjny 

Marka i typ pojaz-
du 

Rodzaj pojazdu 
Suma Ubez-
pieczenia AC  

(brutto) 

Składka za 12 miesięcy 

OC AC NNW 

1. PP 4711C Renault Clio 3 Osobowy  16 800,00 zł     

2. PP 4710C Renault Clio 3 Osobowy  16 800,00 zł    

3. PP 4703C Renault Clio 3 Osobowy  16 700,00 zł    

4. PP 4712C Renault Clio 3 Osobowy  16 800,00 zł    

5. PP 4714C Renault Clio 3 Osobowy  16 700,00 zł    

6. PP 4701C Renault Clio 3 Osobowy  16 700,00 zł    

7. PP 4702C Renault Clio 3 Osobowy  16 900,00 zł    

8. PP 4715C Renault Clio 3 Osobowy  16 900,00 zł    

9. PP 4708C Renault Clio 3 Osobowy  16 800,00 zł    

10. PP 4705C Renault Clio 3 Osobowy  16 800,00 zł    

11. PP 4704C Renault Clio 3 Osobowy  16 800,00 zł    

12. PP 4713C Renault Clio 3 Osobowy  16 900,00 zł    

13. PP 4716C Renault Clio 3 Osobowy  17 000,00 zł    

14. PP 4709C Renault Clio 3 Osobowy  16 800,00 zł    

15. PP 4706C Renault Clio 3 Osobowy  16 800,00 zł    
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16. PP 4707C Renault Clio 3 Osobowy  16 800,00 zł    

17. PP 76740 Man Star Truck Ciężarowy 85 200,00 zł    

18. PP 73979 Man Star Truck Ciężarowy 83 400,00,zł    

19. PP 74070 Konar JG2 Naczepa 21 700,00 zł   - 

20. PP 74191 Konar JG2 Naczepa 22 000,00 zł   - 

21. PP 8513 PIAGGIO Skuter -  - - 

22. PP 0117A PRONAR T653 Przyczepa rolnicza -  - - 

23. PP 9490E Renault Clio Osobowy  28 500,00 zł    

24. PP 1780A 
Peugeot Exeper 
Tepee 

Osobowy  
40 400,00 zł    

25. PP 391E Zipp YM 50-8 Motorower 2 090,00 zł    

26. PP 390E Zipp YM 50-8 Motorower 2 090,00 zł    

27. PP 636E Yamaha XJ6NA Motocykl 18 430,00 zł    

28. PP 637E Yamaha XJ6NA Motocykl 18 240,00 zł    

29. PP 3901 Yamaha 125 Motocykl 4 750,00 zł    

30. PP 4577G Zetor Proxima 90 Ciągnik rolniczy 130 600,00 zł    

31. PP 4606F Thule T3D9LGHN przyczepa -  - - 

32. PP 088K Yamaha Motocykl 10 940,00 zł    

33. bd 
Iveco EuroCargo 
MLC 120E22/P  

ciężarowy 393 477,00 zł     

34 bd 
Iveco EuroCargo 
MLC 120E22/P 

ciężarowy 393 477,00 zł    
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RAZEM    

ŁĄCZNIE za 24 miesiące    
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Fakultatywne warunki ubezpieczenia 
 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  - 13 % 

Lp. Warunek fakultatywny 
Liczb
a pkt. 

Wybór* 

A1 
Zmiana ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych  
na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 10  

Brak zmiany 0  

A2 
Włączenie klauzuli katastrofy budowlanej  5  
Brak włączenia 0  

A3 
Włączenie klauzuli ubezpieczenia prewencyjnego –  
– limit 100 000,00 zł 

5  

Brak włączenia 0  

A4 
Zalanie, jeżeli do zalania przyczynił się zły stan techniczny 
dachu – limit do 100 000,00 zł 

5  

Brak włączenia  0  

A5 
Włączenie klauzuli kosztów dodatkowych 
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 500 000,00 

10  

Brak włączenia 0  

A6 
Włączenie klauzuli wznowienia kosztów działalności po 
szkodzie - limit 250 000,00 

5  

Brak włączenia 0  

A7 
Włączenie klauzuli kosztów dodatkowych 
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 500 000,00 zł 

10  

Brak włączenia 0  

A8 
Włączenie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia 
Limit do 100 000,00 zł 

5  

Brak włączenia 0  

A9 
Włączenie kosztów usunięcia awarii –limit 30 000,00 zł, 5  
Brak włączenia 0  

A10 

Dewastacje bez związku z kradzieżą –  
limit do 100 000,00 zł 
Dewastacja (graffiti) – 
zwiększenie limitu odpowiedzialności do 10 000,00 zł 

10  

Brak zwiększenia 0  

A11 
 

Kradzież zwykła –  
zwiększenie limitu do 20 000,00 zł 

10  

Brak zwiększenia 0  

A12 
 

Koszty zabezpieczeń –  
dodatkowy limit 50 000,00 zł na naprawę zabezpieczeń w 
związku z realizacja zdarzenia kradzieżowego lub dewastacji 

5  

Brak zwiększenia 0  
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A13 
Włączenie klauzuli niskiej szkodowości 10  
Brak włączenia 0  

A14 
Franszyzy – 
zniesienie wszystkich franszyz 

5  

Brak zniesienia 0  

RAZEM: 100  

 * - zaznaczyć wybór „X” 

 
Ubezpieczenie sprzętu  elektronicznego od wszystkich ryzyk – 5% 
Lp. Warunek fakultatywny Liczba 

pkt. 
Wybór* 

 

B1 

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu elektroniczne-
go podczas tymczasowego składowania, w tym dla mienia  
wyłączonego z eksploatacji (do 90 dni). 

10  

Brak włączenia 0  

B2 

Włączenie kradzieży zwykłej –  
limitu odpowiedzialności do 20 000,00 zł 20  

Brak zwiększenia 0  

B3 

Wirusy oraz hakerzy – włączenie odpowiedzialności za szkody 
powstałe wskutek działania wirusów oraz hakerów w limicie 
20 000,00 zł 

20  

Brak włączenia 0  

B4 
Włączenie klauzuli niskiej szkodowości 20  
Brak włączenia 0  

B5 

Franszyzy – 
zniesienie wszystkich franszyz 

30  

Brak obniżenia 0  

RAZEM: 100  

* - zaznaczyć „X” wybór 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 12% 

Lp. Warunek fakultatywny Liczba 
pkt. 

Wybór* 

 
C1 

Suma gwarancyjna podstawowa – zwiększenie do 2 000 000,00 zł 15  

Brak zwiększenia 0  

C2 

OC za szkody w środowisku –  
podwyższenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000 
OC mienie przechowywane, kontrolowane, chronione – zwiększe-
nie limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000,00 zł 

20  

Brak zwiększenia 0  
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C3 
Wina umyślna –  
włączenie do ochrony winy umyślnej w limicie 100 000,00 zł 

10  

Brak zwiększenia 0  

C4 

Zasada słuszności – włączenie do ochrony ryzyka szkód osobo-
wych do naprawienia których Ubezpieczony zobowiązany jest w 
oparciu o zasadę słuszności 

10  

Brak włączenia 0  

C5 
Włączenie klauzuli niskiej szkodowości 25  
Brak włączenia 0  

C6 

Franszyza integralna – brak dla szkód osobowych i rzeczowych 20  

Franszyza integralna – 
500 zł szkody rzeczowe 

0  

RAZEM: 100  

* - zaznaczyć wybór „X”.  

 

Ubezpieczenie auto casco – 10% 
Lp. Warunek fakultatywny Liczba 

pkt. 
Wybór* 

 

B1 

Włączenie klauzuli niezmienności wartości pojazdu 
do 12 miesięcy 10  

Brak  0  

B2 
Włączenie klauzuli „pijanego kierowcy” 5  

Brak włączenia 0  

B3 
Włączenie klauzuli pojazdu bez nadzoru  10  

Brak włączenia 0  

B4 
Włączenie klauzuli zniesienia regresu ubezpieczeniowego  20  

Brak włączenia 0  

B5 

Włączenie OC nadwyżkowego do sumy 4 000 000 EURO ponad 
sumę ustawową 

20  

Brak włączenia 0  

B6 
Klauzula niskiej szkodowości 20  

Brak włączenia 0  

B6 

Franszyza integralna – 
zniesiona  

15  

Brak zniesienia 0  

RAZEM: 100  
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 ________________________________________ 

czytelny podpis lub podpis i stempel  
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 

 

Wykonawca: 
pełna nazwa/firma, adres 

 

NIP __________________________________ 

reprezentowany przez: 

_____________________________________________ 
imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie 
______________________________________________________ 

podstawa –dokument upoważniający osobę  do reprezentacji 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1)  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą.  
 

 

W związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile 

oświadczam: 
 

1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w  Ogłoszeniu o zamówieniu  oraz w Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  

w Rozdz. ….ust. ….. pkt …..  . 2) 

 
2. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, okre-

ślonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia w Rozdz. ….ust. …….pkt …., polega na zasobach nastę-

pującego podmiotu i w zakresie: 2) 
Pełna nazwa i adres podmiotu, NIP/Regon Nazwa  i zakres  zasobu  udostęp-

nionego Wykonawcy 
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3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23) ustawy oraz art.24 ust.5 ustawy w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia. 

 

4. W stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. ………………………………………………. ustawy.  
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 16-20  lub wska-
zanych przez Zamawiającego z art. 24 ust. 5 ustawy).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 

8 ustawy, Wykonawca podjął następujące środki naprawcze: 2) 

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

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

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

5. Oświadczam, że podmiot, na zasoby którego powołuje się wykonawca w celu potwier-

dzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazany w pkt. 2 Oświadcze-

nia, nie podlega wykluczeniu z postępowania:  

………………………………………………………………………………………………… 
 ( podać nazwę i adres podmiotu/ów, NIP/Regon )  

 
 

 

 

 

…………….………. dnia ………….……. r.  

(miejscowość), 
       …………………………………………………… 

(podpis czytelny lub podpis i stempel imienny osoby upo-

ważnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

o spełnianiu wymogów kapitałowych i posiadaniu aktywów spełniających warunki 

określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej 

 

Ja/My  niżej podpisany/i 

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

                                   (imię i nazwisko składającego/ych oświadczenie) 

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

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:  

 

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

 (nazwa Wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby Wykonawcy) 

 

przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile 

 

o ś w i a d c z a m/y, 

że zgodnie z art. 146 ust 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. – o działalności ubezpieczeniowej 

(Dz.U. Nr 11, poz. 66 z 2010r. z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wykonawca spełnia wymogi 

kapitałowe w zakresie posiadania środków własnych, w wysokości nie niższej niż margines 

wypłacalności i nie niższej niż kapitał gwarancyjny 

oraz  

zgodnie z art. 154 ust 1 Ustawy, wykonawca spełnia wymogi posiadania aktywów, spełniają-

cych warunki, określone w Ustawie, w wysokości nie niższej niż wartość rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych w ujęciu brutto. 

 

data  …….………...       

……………………………….…… 

(podpis składającego oświadczenie) 
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Załącznik nr 4  do SIWZ 
 

 
Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 

 
 
Ja niżej podpisany _________________________________________________________________ 

imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 
będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy: 
 
__________________________________________________________________________________ 

nazwa i siedziba Wykonawcy 
biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile 

 
 
niniejszym oświadczam, iż 
 
- Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.,  
wraz z innym Wykonawcą (bądź innymi Wykonawcami) biorącymi udział w ww. postępo-
waniu *), 

 
- Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej łącznie z: *) 
 

Lp. Nazwa Wykonawcy Siedziba 

   

   

   

 

 

 

______________________ _____________________________ 
miejscowość, data podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 

*) niepotrzebne skreślić 
 


