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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA 
GMINY TRZCIANKA

CPV – 66.51.00.00-8 Usługi ubezpieczeniowe 
CPV  –  66.51.21.00-3  Usługi  ubezpieczenia  od  następstw  nieszczęśliwych 

wypadków
CPV – 66.51.50.00-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
CPV – 66.51.54.00-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
CPV – 66.51.60.00-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
CPV – 66.51.41.10-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 
CPV  –  66.51.61.00-1  Usługi  ubezpieczenia  pojazdów  mechanicznych  od 

odpowiedzialności cywilnej

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Trzcianka 
64-980 Trzcianka , ul. Sikorskiego 7
tel. 67 352 73 35, fax 67 216 37 50 
www.trzcianka.pl
e-mail: js@trzcianka.pl

ZATWIERDZAM:

Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia 
udostępniona  jest  na  stronie  internetowej 
zamawiającego:  www.bip.trzcianka.pl od  dnia 
zamieszczenia  ogłoszenia  o  zamówieniu 
w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  do  upływu 
terminu składania ofert.
Na  wniosek  wykonawcy  zamawiający  przekaże  w 
terminie  5  dni  specyfikację  istotnych  warunków 
zamówienia, łącznie z załącznikami, nieodpłatnie

Trzcianka, 27 listopada 2015 r.
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1. INFORMACJE  OGÓLNE.

1. Zamawiającym  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na: 
„Kompleksowe  ubezpieczenie  mienia  gminy  Trzcianka” jest  Gmina  Trzcianka, 
zwana dalej Zamawiającym.

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./, zwanej dalej ustawą.

3. Wartość zamówienia jest  mniejsza niż  kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

4. Celem postępowania jest wybór wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę 
i zawarcie z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca ponosi  wszelkie koszty związane z przygotowaniem i  złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca powinien  zapoznać  się  ze  wszystkimi  częściami  składającymi  się  na 
specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ oraz zdobyć wszelkie informacje, 
które są niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Krzysztof Sałata – 
Broker ubezpieczeniowy, tel. 600 806 381, e-mail: broker@kl.home.pl.

8. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  z  zachowaniem  formy 
pisemnej w języku polskim.

9. W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski  /w tym zapytania 
o wyjaśnienie  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia/,  zawiadomienia  oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują  pisemnie, faksem /67 216 37 50/ 
lub  drogą  elektroniczną  js@trzcianka.pl. Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 
elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich 
otrzymania.

10.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 treści  
SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż  do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ  wpłynie  po  upływie  terminu  składania  wniosku  lub  dotyczy  udzielonych 
wyjaśnień,  zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez 
rozpoznania.  Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu 
składania wniosku o wyjaśnieni treści SIWZ.

11. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekaże  wykonawcom,  którym 
przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni  na swojej  stronie 
internetowej www.bip.trzcianka.pl .
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12.Zamawiający  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  wykonawców  w  celu  wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

13.W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający 
może  zmienić  treść  SIWZ.  Dokonaną  zmianę  SIWZ  zamawiający  przekaże 
niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ  oraz  zamieści  na 
swojej stronie internetowej.

14.Jeżeli  zmiana  treści  SIWZ  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu, 
zamawiający  zamieści  ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień 
Publicznych oraz na swojej stronie internetowej.

15.Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  SIWZ  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia 
o zamówieniu  jest  niezbędny dodatkowy czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach, 
zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert i poinformuje  o  tym  wszystkich 
wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na swojej stronie 
internetowej.

16.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

16.1. nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

16.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może  
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

16.3. wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  
postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym,  
czego nie można było wcześniej przewidzieć,

16.4. postępowanie  obarczone  będzie  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  
uniemożliwiającą  zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,

17.O  unieważnieniu  postępowania  zamawiający  zawiadomi,  podając  uzasadnienie 
faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

17.1. ubiegali  się  o udzielenie zamówienia /pisemnie wszystkich wykonawców,  
którym przekazano  SIWZ oraz  zamieści  tę  informację  na  swojej  stronie  
internetowej/ – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem  
terminu składania ofert; 

17.2. złożyli  oferty  /pisemnie  oraz  zamieści  tę  informacje  na  swojej  stronie  
internetowej/ – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert, 

18.Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert  przedstawia taki  sam bilans ceny i  innych kryteriów oceny ofert,  zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną

19.W  przypadku  unieważnienia  postępowania  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
zamawiającego,  wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty  niepodlegające  odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

______________________________________________________________________4
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA  GMINY TRZCIANKA

Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7          
64 – 980 Trzcianka



                                                                                 RPI.271.26.2015.JS 

20.W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający na wniosek wykonawcy, który 
ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia.

21.W  celu  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  szczególności 
oceny  spełniania  przez  wykonawców  warunków  udziału  w  postępowaniu,  badania 
i oceny oferty, kierownik zamawiającego powołał Komisję Przetargową.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy 
Trzcianka.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 

2.1. zakres, przedmiot i warunki ubezpieczenia - załącznik nr 1, 

2.2. wykaz budynków i budowli - załącznik nr 2, 

2.3. wykaz budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych - załącznik nr 3, 

2.4. zestawienie majątku Gminy Trzcianka - załącznik nr 4,  

2.5. wykaz pojazdów do ubezpieczenia - załącznik nr 5,

2.6. zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia - załącznik nr 6. 

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV  

 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe 

 66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

 66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

 66515400-7 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

 66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

 66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 

 66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności 
cywilnej

4. TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Okres ubezpieczenia - 36 m-cy (z 
terminem realizacji nie wcześniej niż od dnia  1 stycznia 2016r.)

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
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7. Zamawiający  przewiduje  możliwość  udzielenia  zamówienia  uzupełniającego, 
stanowiącego  nie  więcej  niż  50%  wartości  zamówienia  podstawowego  i 
polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB 
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku 
wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana,  zamawiający  zażąda  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia, 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4. Przepisy  dotyczące  wykonawcy stosuje  się  odpowiednio  do  wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
dotyczące:

5.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

5.1.1. wykonawca  posiada  zezwolenie  Komisji  Nadzoru  Finansowego, 
wcześniej:  Zezwolenie  Komisji  Nadzoru  Ubezpieczeń  i  Funduszy 
Emerytalnych, bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 
stycznia  2004r.   lub  Potwierdzenie  Komisji  Nadzoru  Ubezpieczeń  i 
Funduszy  Emerytalnych  o  posiadaniu  uprawnień  do  prowadzenia 
działalności  ubezpieczeniowej  jeżeli  rozpoczęli  działalność  przez  28 
sierpnia 1990 r. lub inny dokument - zezwolenie właściwego organu na 
wykonywanie  działalności  ubezpieczeniowej  w państwie  członkowskim 
Unii  Europejskiej,  w  którym  ten  zakład  ma  siedzibę,  potwierdzający 
posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w 
zakresie  wszystkich  grup  ryzyk  objętych  przedmiotem  zamówienia 
(ustawa z  dnia  22  maja  2003r.  o  działalności  ubezpieczeniowej  Dz.U.z 
2003r. Nr 124, poz.1151 z późn.zm.),

5.2.posiadania wiedzy i doświadczenia.

5.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia:

5.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej:
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6. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, 
osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia,  zdolnościach  finansowych  lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

7. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  wyklucza  wykonawców 
w przypadku zaistnienia okoliczności,  o  których mowa w art.  24  ust.  1,  2  oraz 2a 
ustawy.

8. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zawiadomi 
równocześnie  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  o  wykonawcach,  którzy  zostali  
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10.Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  na 
podstawie  dostarczonych  przez  wykonawców  oświadczeń  i  dokumentów,  według 
formuły „spełnia – nie spełnia”.

4. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

1. Wykonawca  na  żądanie  zamawiającego  i  w  zakresie  przez  niego  wskazanym jest 
zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków 
ubiegania się o zamówienie i brak podstaw wykluczenia.

2. W  celu  potwierdzenia  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
2.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik do SIWZ,
2.2.Potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej 

działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich 
posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.

3. Zamawiający  wezwie  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli 
wymaganych  przez  zamawiającego  oświadczeń  lub  dokumentów,  lub  nie  złożyli 
pełnomocnictw,  albo którzy złożyli  dokumenty zawierające błędy lub złożyli  wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
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oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania.

4. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie  przez wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu  określonych  przez 
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5. Zamawiający  wezwie  także,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

6. Dokumenty należy złożyć  w formie oryginału lub kopii  poświadczonej  za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim 
przypadku  wykonawca  wskazuje  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie 
powierzy podwykonawcy.

2. Wykonawca  podaje  w  ofercie  nazwy  (firmy)  podwykonawców,  na  których  zasoby 
powołuje się na zasadach określonych w art.  26 ust.  2b ustawy,  w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Podmiot,  który zobowiązał  się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.  26 ust.  2b 
ustawy,  odpowiada  solidarnie  z  wykonawcą  za  szkodę  zamawiającego  powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy.

4. Jeżeli  wykonawca  zmieni  albo  zrezygnuje  z  podwykonawcy,  na  którego  zasoby 
powoływał  się  w celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu,  to  
zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca  samodzielnie  spełnia  warunki  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
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7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod 
rygorem nieważności, na formularzu, lub w oparciu o formularz „Oferta”, stanowiący 
załącznik do SIWZ.

2. Ofertę  należy  napisać  w  sposób  trwały,  np.  na  maszynie  do  pisania,  komputerze, 
długopisem lub nieścieralnym atramentem.

3. Do oferty należy załączyć:
3.1.wymagane  przez  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  określone  w 

Rozdziale 4 pkt. 2 SIWZ,
3.2.Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania 

w okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  sporządzone  na 
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik do SIWZ,

3.3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy,  w  przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

3.4.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik,

3.5.Wykaz  części  zamówienia,  których  wykonanie  wykonawca  powierzy 
podwykonawcom,

3.5.1. nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje 
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3.5.2. jeżeli  wykonawca  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów -  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  wykonania 
zamówienia,

3.6. listę  podmiotów  należących  do  tej  samej grupy kapitałowej,  w  rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że wykonawca nie należy do 
grupy  kapitałowej,  sporządzone  na  formularzu  lub  w  oparciu  o  formularz 
stanowiący załącznik do SIWZ,

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5. Wszystkie strony oferty i oświadczenia oraz naniesione w nich poprawki muszą być 
podpisane przez wykonawcę lub osoby upoważnione czytelnie, lub przynajmniej raz – 
na pierwszej stronie - opisane pieczątką imienną i parafowane a następne strony – 
parafowane.

6. Wykonawca  może  zastrzec  informacje  stanowiące  tajemnice  przedsiębiorstwa 
w rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  nie  później  niż 
w terminie składania ofert,  wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 
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przedsiębiorstwa  oraz  zamieszczając  klauzulę  „Poufne”.  Wykonawca  nie  może 
zastrzec nazwy /firmy/  oraz  adresu siedziby,  ceny,  terminu wykonania  zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

7. Wszystkie  strony  oferty  i  załączników  należy  ponumerować  i  spiąć  w  sposób 
uniemożliwiający ich wypadanie.

8. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Należy  określić  cenę  brutto  /łącznie  z  podatkiem  VAT  za  wykonanie  przedmiotu 
zamówienia na druku, lub w oparciu o druk „Oferta”, stanowiący załącznik do SIWZ.

2. Wszystkie kwoty określone cyfrowo należy zapisać z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

3. Cena  oferty  musi  uwzględniać  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu 
zamówienia.

4. Wynagrodzenie wykonawcy przedmiotu zamówienia nie będzie waloryzowane.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki, 64-980 Trzcianka, 
ul. Sikorskiego 7, do dnia 10.12.2015 roku, do godz. 1000.

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej  kopercie,  oznaczonej  według poniższego 
wzoru:

Nazwa i adres
wykonawcy

Gmina Trzcianka
ul.Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

PRZETARG
UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY

OFERTA
NIE OTWIERAĆ PRZED 10.12.2015 r. godz. 1030

i zabezpieczona przed otwarciem bez jej uszkodzenia /np. zalakowana/.

3. Każdy  wykonawca  składający  ofertę  otrzyma  od  zamawiającego  potwierdzenie  jej 
przyjęcia zawierające w szczególności datę i godzinę złożenia oferty.
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4. Wykonawca może  wprowadzić  zmiany lub  wycofać  złożoną  ofertę  przed  terminem 
składania ofert. Zmiana lub wycofanie powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie 
z zasadami  określonymi  powyżej  a  koperta –  w miejsce „OFERTA”  -  powinna być 
oznaczona odpowiednio hasłem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. 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 dłużej jednak niż 60 dni.

7. Przedłużenie  okresu  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.

8. Odmowa  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  okresu  związania  ofertą  nie  powoduje 
utraty wadium.

9. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2015 roku o godz. 1030 w sali  sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

2. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, którą powołuje kierownik zamawiającego.

3. 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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
o  wartości  równej  lub  przekraczającej  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych 
na  podstawie  art.  11  ust.  8,  zamawiający  niezwłocznie  zawiadamia  wykonawcę 
o złożeniu oferty po terminie  oraz zwraca ofertę  po upływie terminu do wniesienia 
odwołania.

4. Przed otwarciem ofert Komisja sprawdzi i okaże obecnym stan ich zabezpieczenia.

5. Oferty otwierane będą w kolejności ich wpływu według następującego porządku:
5.1. koperty  oznaczone  hasłem  „WYCOFANIE”  zostaną  odczytane  w  pierwszej 

kolejności. Oferty wycofane nie będą otwierane.
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5.2.w drugiej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem „OFERTA”.
5.3. jako ostatnie zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem „ZMIANA”.

6. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia  ofert  podane zostaną informacje o nazwach /firmach/  i  adresach 
wykonawców  a  także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia, 
okresu gwarancji  i  warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną 
niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na 
ich wniosek.

11. BADANIE OFERT.

1. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

3. Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  negocjacji  między  zamawiającym  a  wykonawcą 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej 
oferty, z zastrzeżeniem punktu poniżej.

4. Zamawiający poprawi w ofercie:
4.1.oczywiste omyłki pisarskie,
4.2.oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 

dokonanych poprawek,
4.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty.

5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
6.1. jest niezgodna z ustawą,
6.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
6.3. jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
6.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
6.5. została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu 

o udzielenie zamówienia,
6.6. zawiera błędy w obliczaniu ceny,
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6.7.wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w punkcie 4.3,

6.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu  zamówienia  oraz  budzi  jego  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania 
przedmiotu  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub 
wynikających z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości  
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny w zakresie, o którym mowa w  art. 90 ust. 1 
pkt. 1 i 2.    

12. KRYTERIA OCENY OFERT.

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego 
znaczenia w skali 100 punktowej:

KRYTERIUM OCENY WAGA
SPOSÓB

PUNKTOWANIA

CENA OFERTY  (K)
70

wg wzoru:

POKRYCIE UBEZPIECZENIOWE – 
klauzule fakultatywne (T)

30

wg wzoru:

100 O = KC + TC
gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych wykonawcy – kryterium cena 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
TC - ilość punktów przyznanych wykonawcy – pokrycie ubezpieczeniowe – klauzule fakultatywne
TOB – suma uzyskanych punktów w badanej ofercie
TMAX – maksymalna ilość punktów (30)
O – łączna ocena punktowa
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KRYTERIUM 1 – Cena
W  kryterium  „cena  oferty”  ocena  ofert  zostanie  dokonana  na  podstawie  wzoru 
przedstawionego w pkt. 1.
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 70 pkt. Cenę należy wyliczyć do dwóch 
miejsc po przecinku.

KRYTERIUM 2 – Pokrycie ubezpieczeniowe – klauzule fakultatywne
Ocena zostanie dokonana na podstawie wzoru przedstawionego w pkt. 1, Zaoferowane 
przez wykonawcę klauzule fakultatywne punktowane będą w następujący sposób:

 klauzula nieodtwarzania mienia 3 pkt

 klauzula składowania 3 pkt

 klauzula tymczasowego magazynowania lub 
chwilowej przerwy w eksploatacji 3 pkt

 klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 5 pkt

 klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 3 pkt

 klauzula uproszczonej ścieżki likwidacyjnej - szyby 3 pkt

 klauzula sumy ubezpieczenia prewencyjnego 5 pkt

 klauzula funduszu prewencyjnego 5 pkt 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 30 pkt. 

2. Na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert zamawiający  będzie  oceniał  każdą  spośród 
nieodrzuconych ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  w  zakresie 
dotyczącym  wewnątrzwspólnotowego  nabycia  towarów,  zamawiający  w  celu  oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone 
oferty  o  takim  samym  bilansie  ceny  i  innych  kryteriach  oceny  ofert,  zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

6. Niezwłocznie  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  zamawiający  zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty o
6.1.wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę /firmę/,  albo  imię  i  nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy /firmy/, albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy  wykonawców,  którzy złożyli  oferty  a  także 
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punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
Informację taką zamawiający umieści także na własnej stronie internetowej oraz na 
tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie,

6.2.wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

6.3.wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

6.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta.

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
/ZNWU/.

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. ZAWARCIE UMOWY.

1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie:
1.1.  nie  krótszym  niż  5  dni,  licząc  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze 

najkorzystniejszej,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostanie  przesłane  faxem lub  drogą 
elektroniczną,

1.2.  nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.

2. Umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o który mowa w punkcie 1, 
jeżeli:
2.1.w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta,
2.2.nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego.

4. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

5. Projekt umowy przygotuje zamawiający.

6. Zakres  świadczenia  wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

7. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia,  zamawiający  zażąda  przed  zawarciem  umowy,  umowy  regulującej 
współpracę tych wykonawców.
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8. Niedopuszczalne  jest  wprowadzanie  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy 
w stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  z 
wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 142 ust. 5 Pzp.

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawierania 
umowy,  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia 
wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  tym  przypadku  wykonawca  może  żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

10.Jeżeli  wykonawca,  którego oferta  została  wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez 
przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki 
unieważnienia postępowania.

15. PROJEKT UMOWY.

UMOWA NR ….................

Zawarta w dniu ….................. w Trzciance, pomiędzy Gminą Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 
64-980 Trzcianka, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Burmistrza Trzcianki – Krzysztofa Czarneckiego

przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Bożeny Niedzwieckiej

a

firmą …..........................................................................., NIP …..........................................., 

REGON....................................................zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

…...................................................................................., PESEL...........................................

o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się objąć ochroną ubezpieczeniową 
majątek  i  odpowiedzialność  cywilną  Zamawiającego  na  warunkach  określonych 
w SIWZ w zakresie ryzyk:
- od ognia i innych zdarzeń losowych, szyby, wandalizm, przepięcia,
- od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji i kradzieży zwykłej,
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- odpowiedzialności cywilnej,
- następstwa nieszczęśliwych wypadków,
- komunikacyjnych OC/AC+KR/NNW

2. Szczególne  warunki  ubezpieczenia  wymagane  przez  Zamawiającego,  a  opisane 
w załączniku nr 4 do SIWZ stanowią integralną część umowy i mają pierwszeństwo 
nad ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ oraz 
niniejszej umowie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczeń Wykonawcy.

3. Zamawiający  przewiduje  możliwość  udzielenia  zamówień  uzupełniających 
do  zamówienia  podstawowego  w  obowiązującym  okresie  ubezpieczenia, 
stanowiących nie więcej niż 50% jego wartości i  polegających na powtórzeniu tego 
samego rodzaju usługi, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2013r. poz.907 z póżn.zm.)

§ 2.

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od dnia 01.01.2016r.
do dnia 31.12.2018r.

2. Okres  obowiązywania  umowy  dzieli  się  na  3  dwunastomiesięczne  okresy 
ubezpieczeniowe:

- I okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.
- II okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
- III okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wystawienia  polis  na  każdy  okres  ubezpieczenia 
w zakresie, o którym mowa w § 1 najpóźniej na trzy dni przed początkiem każdego 
okresu.

4. Gdyby wystawienie polis w terminie, o którym mowa w ust. 3 z różnych przyczyn stało 
się  niemożliwe,  Wykonawca  do  czasu  wystawienia  polis  ubezpieczeniowych 
potwierdza fakt udzielenia ochrony poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego – 
noty pokrycia ubezpieczeniowego.

5. Wykonawca uznaje,  że podczas zawierania umowy ubezpieczenia,  były mu znane 
wszystkie  okoliczności,  które  są  niezbędne  do  oceny  ryzyka,  chyba,  że  pewne 
okoliczności zostały świadomie zatajone.

§ 3.

1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową Zamawiający zapłaci Wykonawcy składkę za 
każdy  okres,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.2   w  kwocie  ……………..  zł.  (słownie 
…………………………………………….. ).
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2. Określona w ust.1 składka ubezpieczeniowa, będzie płatna na wskazany w polisach, 
o których mowa w § 2 ust.3  numer konta Wykonawcy, przelewem w czterech równych 
ratach w następujących terminach:

 I rata płatna do 25 stycznia każdego okresu
 II rata płatna do 31 marca każdego okresu
 III rata płatna do 30 czerwca każdego okresu
 IV rata płatna do 30 września każdego okresu

3. Nieopłacenie składki lub jej raty w terminie przewidzianym w § 3 ust.2, bądź w umowie 
ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy.

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie 
wymagalnych  z  wyłączeniem  przypadku  zaistnienia  szkody  całkowitej  lub  szkody 
polegającej na kradzieży pojazdu w ubezpieczeniu AutoCasco.

5. W  przypadku  zwiększenia  przedmiotu  zamówienia  zastosowanie  ma  §  1  ust.3 
niniejszej umowy.

6. W  przypadku  zmniejszenia  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  zobowiązany  jest 
zgłosić ten fakt Wykonawcy w celu rekalkulacji należnej składki. Zmniejszenie składki 
obowiązuje od dnia zmniejszenia przedmiotu zamówienia.

7. W obu przypadkach (ust.  6 i  7)  rozliczenie składki  będzie dokonywane w systemie 
kwartalnym z zastosowaniem systemu pro rata temporis.

§ 4.

1. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zawiadamiania  Wykonawcy  o  zajściu  zdarzenia 
objętego ochroną ubezpieczeniową w terminie 10 dni roboczych od chwili powzięcia 
informacji o tym zdarzeniu. 

2. Zamawiający  zobowiązany  jest  pozostawić  bez  zmian  miejsce  szkody  do  czasu 
przybycia przedstawiciela  Ubezpieczyciela,  chyba że zmiana jest  niezbędna w celu 
zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody.

3. Jeżeli niedopełnienie obowiązku wynikającego z ust. 1 lub ust. 2 nie nastąpiło z winy 
umyślnej i nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody lub rozmiaru 
szkody – nie może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania lub zmniejszenia 
jego wartości.

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich kontaktów z Zamawiającym 
związanych  z  likwidacją  szkód  wyłącznie  za  pośrednictwem  przedstawiciela 
pełnomocnika Zamawiającego – Kancelaria Brokerska Krzysztof Sałata, wskazanego 
każdorazowo przy zgłoszeniu szkody.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia poinformować 
pełnomocnika Zamawiającego o przyjęciu zgłoszenia oraz określić tryb postępowania i 
dokumenty niezbędne do ustalenia okoliczności zdarzenia powodującego roszczenie, a 
także  podjąć  czynności  związane  z  ustaleniem  stanu  faktycznego  zdarzenia, 
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania/świadczenia.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niestosowania  zasady  proporcji  przy  naliczaniu 
odszkodowania, jeżeli  suma ubezpieczenia okaże się niższa od wartości  faktycznej 
(odtworzeniowej  lub  rzeczywistej)  mienia  i  bez  względu  na  stopień  zużycia 
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technicznego  odszkodowanie  wypłacane  będzie  w  pełnej  wysokości,  do  ustalonej 
wartości brutto.

7. Wysokość  szkody  ustalana  jest  przy  uwzględnieniu  dotychczasowych  wymiarów, 
konstrukcji i materiałów na podstawie cen rynkowych na usługi i materiały stosowanych 
na danym terenie.

8. Wypłaty  odszkodowania  będą  przyznawane  w  wartości  brutto  bez  konieczności 
przedłożenia oryginału faktury.

9. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o każdej 
wypłacie odszkodowania.

§ 5.

W  obsłudze  ubezpieczeń  zawartych  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania 
pośredniczyć będzie Broker ubezpieczeniowy Zamawiającego - Krzysztof Sałata nr zezw. 
265/97.

§ 6.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami 
zawartymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Ustawy o 
nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz 
Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują 
się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory 
będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7.

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. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach 
określonych w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy 
powinno  nastąpić  w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie.

3. Strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę wyłącznie z 
zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
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pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Wykonawca może tego 
dokonać wyłącznie z ważnych powodów określonych w ust 4.

4. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę uznaje       
się wyłącznie poniżej określone sytuacje: 
- jeżeli Zamawiający wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi 
być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;
- jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Zamawiający 
usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia 
przestępstwa musi być  potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.

§ 8.

Umowa  niniejsza  sporządzona  została  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  na 
prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron.

   

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

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

16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1. Na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - środki 
ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli  ma lub 
miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

______________________________________________________________________20
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA  GMINY TRZCIANKA

Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7          
64 – 980 Trzcianka



                                                                                 RPI.271.26.2015.JS 

17. Druk OFERTA

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax.........................................................................................................

E-mail …………………………………………………………………………………………….

OFERTA

 „Kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy Trzcianka”

1. Oferujemy  wykonanie  zamówienia  w  zakresie  objętym  specyfikacją  istotnych 
warunków zamówienia za cenę:

L.P.
Ubezpieczane ryzyka

Stawka 
roczna

Stawka za 3 
lata 

(kol. B x3)
A B C

1.   Ogień i inne zdarzenia losowe   

2.
  Kradzież z włamaniem, rabunek i 
dewastacja

  

3.   Odpowiedzialność cywilną   

4.
  Następstwa nieszczęśliwych 
wypadków

  

5.
  Ubezpieczenie pojazdów 
OC/AC/NNW

 
 

Cena ofertowa ogółem (składka ogółem za dwuletni okres 
ubezpieczenia) = C1+C2+C3+C4+C5

 

Cena ofertowa ogółem słownie 
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….......................................
.......................................................................................................................

Uwagi : Wszystkie kwoty należy zaokrąglić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (przy czym 
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do pełnych groszy). 
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2. Oferujemy pokrycie ubezpieczeniowe (klauzule fakultatywne):

punktacja     zaznacz
 klauzula nieodtwarzania mienia    3 pkt 
 klauzula składowania    3 pkt 
 klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej

przerwy w eksploatacji    3 pkt 
 klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk    5 pkt 
 klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie    3 pkt 
 klauzula uproszczonej ścieżki likwidacyjnej - szyby    3 pkt 
 klauzula sumy ubezpieczenia prewencyjnego    5 pkt 
 klauzula funduszu prewencyjnego     5 pkt 

3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
określenia ceny oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy,  że  podana  przez  nas  cena  oferty  zawiera  wszystkie  koszty 
konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia

5. Oświadczamy,  że  przedmiot zamówienia  wykonamy  w  terminie określonym  w 
SIWZ.

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w 
SIWZ.

7. Oświadczamy,  że  zawarty  w  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia,  wzór 
umowy  został  przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się  w  przypadku 
wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  czas 
wskazany  w  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia,  tj.  30  dni  od  upływu 
terminu składania ofert.

9. Oświadczamy, że następujące usługi zrealizujemy przy udziale Podwykonawców:
9.1. ……………………………………………………………………………

9.2. ……………………………………………………………………………

9.3. …………………………………………………………………………….

10.Oświadczamy, że wszystkie stronice oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i 
cała oferta składa się z ............... stron.
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11. Załącznikami oferty są:

NAZWA ZAŁĄCZNIKA NUMER STRONY

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

( miejscowość, data )        (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
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18. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na:

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy Trzcianka”

 -  określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji 
warunków zamówienia.

..............................................      .................................................................................
( miejscowość, data ) ( podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )
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19. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczamy,  że  nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia publicznego na:

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy Trzcianka”

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

 .....................................             .................................................................................
( miejscowość, data ) (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )
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20. Oświadczenie o grupie kapitałowej.

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Jako wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy Trzcianka”

oświadczam*, że:

□ nie należę do grupy kapitałowej.

□ należę  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.), 
w której skład wchodzą następujące podmioty:

* właściwe zaznaczyć  „X“,  w przypadku,  gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej 
należy wymienić podmioty należące do grupy kapitałowej.

..............................................      .................................................................................
( miejscowość, data ) ( podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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20. Załączniki.

 Załącznik nr 1 - Opis warunków ubezpieczenia.

 Załącznik nr 2 - Wykaz budynków i budowli Gminy Trzcianka – 2016 r.

 Załącznik nr 3 - Wykaz budynków, lokali mieszkalnych, użytkowych, gospodarczych 
i garaży – 2016 r.

 Załącznik nr 4 -  Zestawienie majątku Gminy Trzcianka do ubezpieczenia w roku 
2016 r. - nieruchomości.

 Załącznik nr 5 - Zestawienie majątku Gminy Trzcianka do ubezpieczenia w roku 
2016 r. - pojazdy.

 Załącznik nr 6 – Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia
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