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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO P.T.: 

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie w ramach poszczególnych zadań: 

ZADANIE I – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, ZADANIE II – UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE” 

Znak sprawy TZ.261.27.2017 

 

Rozdział I 

Określenie Zamawiającego 

 

1. Zamawiającym jest: 

Nazwa:     Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

     Okręgu Częstochowskiego 

     Spółka Akcyjna w Częstochowie 

Adres:      ul. Jaskrowska 14/20 

      42-202 Częstochowa 

Tel.       +48 (0) 34 365 54 48 

Fax.      +48 (0) 34 365 15 82 

e-mail:      poczta@pwik.czest.pl 

NIP:      573-00-03-841 

KRS:      0000057953 

PKD 2007:    36.00.Z 

      POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 

Kapitał zakładowy:   101.074.600,00 PLN – pokryty w całości.  

Przychody ze sprzedaży za 2016 r.: 136.678.368,12 zł  

Liczba pracowników:   533 osób 

 

2. Przedstawicielem Zamawiającego nadzorującym realizowanie przedmiotu zamówienia jest: 

Nazwa:      Jurajski  Dom Brokerski  (IPOGEO Sp. z o.o.) 

Adres:      ul. Garibaldiego 30 

      42-200 Częstochowa 

Tel.       882-082-699 

e-mail:      s.bogus@jdbsa.pl  

NIP:      573-283-94-43 

Regon:     242779852 

KRS:      0000401371 

Kapitał zakładowy:   100.000,00 PLN – wpłacony w całości. 
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3. Zamawiający wymaga, aby wszelka korespondencja związana z niniejszym postępowaniem była 

kierowana wyłącznie na adres: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego  

Spółka Akcyjna w Częstochowie 

ul. Jaskrowska 14/20 

42-202 Częstochowa 

 

Rozdział II 

Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania 

zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie (wydanie 3) zwanego dalej 

regulaminem. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie pod adresem: 

www.pwik.czest.pl/przetargi 

2. Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony zgodnie z art. 7 ust. 1 regulaminu. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Ubezpieczycieli biorących udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy z ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 roku – Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

4. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej w skrócie „SIWZ” stanowi 

wraz z integralną częścią do SIWZ i załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje 

Ubezpieczycieli i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Pisma skierowane do Zamawiającego w sprawie modyfikacji SIWZ oraz odpowiedzi na pytania 

Ubezpieczycieli biorących udział w postępowaniu są równoważną częścią całej dokumentacji. 

 

ROZDZIAŁ III 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia stanowią dwa następujące zadania:  

ZADANIE I – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

ZADANIE II – UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 

 

Zakres ubezpieczenia w ramach poszczególnych zadań przedstawia się następująco: 

- ZADANIE I – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: 
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1) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC) 

2) Ubezpieczenie Auto Casco (AC)  

3) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 

4) Ubezpieczenie Assistance (ASS) 

 

- ZADANIE II  - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE: 

1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

2) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku  

3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

4) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych 

4) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i 

posiadanym mieniem 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia określony w Rozdziale III pkt. 1 obejmuje następujące zadania:  

- ZADANIE I obejmujące ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ASS),  

i/lub 

- ZADANIE II obejmujące ubezpieczenia majątkowe (ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdań 

losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych, ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym 

mieniem). 

 

ZADANIE I 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

 

1)  

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC) 

 

Ubezpieczeniem objęte zostaną pojazdy mechaniczne podlegające ustawowemu obowiązkowi 

ubezpieczenia, należące do Zamawiającego oraz będące w dzierżawie, użyczeniu, leasingu zgodnie z 

wykazem stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ. 
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Zakres ubezpieczenia winien być zgodny z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz.U. z dnia 16 lipca 2003r. wraz z późniejszymi zmianami). 

 

2) 

 Ubezpieczenie Auto Casco (AC) 

 

Ubezpieczeniem objęte zostaną wybrane pojazdy mechaniczne, należące do Zamawiającego oraz 

będące w dzierżawie, użyczeniu, leasingu zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik B do niniejszej 

SIWZ. 

Ubezpieczeniem Auto Casco winny być objęte uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata 

wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na 

które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. 

Rozliczenie szkód Auto Casco – SERWISOWE - w odszkodowaniu mogą być uwzględnione wyłącznie 

oryginalne części zamienne. 

 

3) 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 

 

Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie pojazdy mechaniczne (wszystkie miejsca w pojazdach), 

należące do Zamawiającego oraz będące w dzierżawie, użyczeniu, leasingu zgodnie z wykazem 

stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ. 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z 

ruchem pojazdu lub podczas: wsiadania  lub wysiadania z pojazdu, załadowywania lub 

rozładowywania, zatrzymania lub postoju pojazdu, naprawy pojazdu na miejscu, otwierania lub 

zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji, pobierania paliwa na stacji paliw. 

Ubezpieczenie NNW winno obejmować następujące świadczenia: świadczenie w razie powstania 

całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenie w razie śmierci 

ubezpieczonego.  

4) 

Ubezpieczenie Assistance (ASS) 
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Organizacja i pokrycie kosztów pomocy technicznej udzielonej osobom podróżującym pojazdem 

powstałych wskutek: uszkodzenia pojazdu, kradzieży części pojazdu, dewastacji, awarii technicznej 

pojazdu. 

Dotyczy wyłącznie pojazdów objętych ubezpieczeniem AC o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t 

(DMC) (zgodnie z załącznikiem B). 

 

ZADANIE II 

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 

 

1)  

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

 

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

objęte będą wszystkie środki trwałe zadeklarowane do ubezpieczenia (bez względu na wiek, stopień 

umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia), środki obrotowe oraz wartości pieniężne 

stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zamawiającego.  

Ubezpieczenie w systemie ryzyk nazwanych, zakres pełny: 

Zakres pełny ubezpieczenia obejmuje wszystkie wymienione poniżej ryzyka podstawowe (FLEXA) oraz 

ryzyka dodatkowe (EC): 

� ryzyka podstawowe: pożar, wybuch, upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna; 

� ryzyka dodatkowe: huragan (min. 17,5 m/s), zalanie, powódź, lawina, zaleganie śniegu lub lodu, 

grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym, sadza, uderzenie pojazdu, huk 

ponaddźwiękowy, katastrofa budowlana, pękanie mrozowe, przepięcia. 

 

2) 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

 

Ubezpieczyciel winien odpowiadać za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku 

kradzieży z włamaniem (dokonanej lub usiłowanej) lub też dokonanego lub usiłowanego rabunku. 

Szkodą nazywamy utratę lub ubytek wartości ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, 

uszkodzenia bądź też zniszczenia (Dewastacja). 

Za szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem uważa się: 

- zabór mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał lub też usiłował dokonać z 

zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu 
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zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który posiadł przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w 

wyniku rabunku, 

- zabór mienia w celu przywłaszczenia, dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego 

zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, mogące świadczyć o potajemnym ukryciu. 

Za szkody spowodowane rabunkiem uważa się zabór ubezpieczonego mienia w celu przywłaszczenia, 

dokonany: 

- przy użyciu przemocy fizycznej przeciwko Ubezpieczającemu, lub Ubezpieczonemu, czy też osób u 

nich zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do 

nieprzytomności lub bezbronności – dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego 

mienia, 

- przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia 

przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub urządzenia bądź pomieszczenia do 

przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia lub sam 

je otworzył kluczami zrabowanymi. 

Zakres ochrony rozszerzamy o ryzyko wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub 

uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego 

dostęp wyżej opisany. 

 

3) 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

Ubezpieczenie typu „allrisk” – warunki „monachijskie” 

Sprzęt elektroniczny (stacjonarny, przenośny) określony w umowie jest objęty ochroną 

ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych polegających na utracie przedmiotu 

ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od 

Zamawiającego przyczyny, a w szczególności spowodowanych przez: 

- działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, upuszczenia sprzętu, zaniedbanie, 

błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 

- działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy), a także w wyniku wszelkiego rodzaju 

eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie 

akcji ratunkowej (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 

- działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, 

wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz 

mrozu, gradu, śniegu, 
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- działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 

- wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie 

gwarancji,  

- zbyt wysokie/ niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, 

- kradzież z włamaniem i rabunek, dotyczy również przypadków, gdy w momencie zaistnienia 

zdarzenia sprzęt przenośny zlokalizowany był w domu pracownika Zamawiającego (za zgodą i wiedzą 

przełożonych). 

 

Ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt przenośny w trakcie użytkowania poza miejscem 

prowadzenia działalności w tym od kradzieży z włamaniem z pojazdu.  

Kradzież z włamaniem z pojazdu jest chroniona pod warunkiem pozostawienia sprzętu w bagażniku i 

uruchomieniu wszystkich zabezpieczeń pojazdu, a w godzinach 22.00 – 6.00 pozostawienia pojazdu 

na parkingu strzeżonym lub w garażu na parkingu strzeżonym, w garażu lub na terenie ogrodzonej 

posesji. Zapis ten dotyczy wyłącznie ubezpieczonego sprzętu znajdującego się w pojazdach 

osobowych. W przypadku ubezpieczonego sprzętu przypisanego do wymienionych w załączniku E 

pojazdów ciężarowych opisane powyżej wymagania dotyczące ochrony majątku nie będą dotyczyć. 

 

4) 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych 

Ubezpieczenie typu „allrisk”. 

Sprzęt budowlany określony w umowie jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód 

materialnych (fizycznych polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub 

zniszczeniu wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny, które nie 

zostało wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek 

postanowieniach dodatkowych. W szczególności ubezpieczenie obejmuje: 

- w czasie wykonywania napraw, montaży, demontażu lub konserwacji 

- działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę,  

- świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie nie będące reprezentantami ubezpieczonego, 

- działanie sił odśrodkowej 

- kradzież z włamaniem, 

- rozbój, 

- dewastacja, 

- szkody powstałe w wyniku zawalenia się na frezy i kamerę robota fragmentu kanału sanitarnego, 

ziemi itp. 

- koszty związane z wydobyciem zasypanego urządzenia. 



SIWZ  TZ.261.27.2017 

 

Strona 9 z 27 
 

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód, których zakres obejmuje polisa AC. 

 

 

5) 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i 

posiadanym mieniem 

 

Ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z faktycznie 

prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający/ubezpieczony w następstwie 

czynu niedozwolonego – ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA - oraz z tytułu nienależytego wykonania 

zobowiązania (kontraktu lub umowy) – ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, wyrządził szkodę 

osobową lub rzeczową osobie trzeciej i został zobowiązany do jej naprawienia.  

Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować również szkody powstałe na skutek rażącego 

niedbalstwa. 

Przez szkodę osobową rozumie się szkodę będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub 

rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby 

nie doznał obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, 

Przez szkodę rzeczową rozumie się szkodę będącą następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła 

utrata, zniszczenie czy uszkodzenie rzeczy. 

Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w 

odniesieniu do szkód majątkowych obejmuje straty, które poszkodowany poniósł (damnum 

emergens)  oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans).  

 

3. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 

Główny przedmiot 

66.51.00.00-8 – Usługi ubezpieczeniowe 

66.51.50.00-3 – Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i 

rabunku 

66.51.64.00-4 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

66.51.51.00-4; 66.51.54.00-7 – Ubezpieczenie mienia od ognia i 

innych zdarzeń losowych 

66.51.90.00-1 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk 

66.51.41.10-0  -   Ubezpieczenia pojazdów mechanicznych 
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4. Wymagania Zamawiającego: 

1) Okres ochrony ubezpieczenia: 

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych wymienionych w ramach ZADANIA I okres ochrony 

ubezpieczenia winien być zgodny z opisem poszczególnych ryzyk, treścią klauzuli „Klauzula zrównanie 

okresów ubezpieczenia” oraz datą wskazaną w wykazie ubezpieczanych pojazdów (Załącznik A i 

Załącznik B). 

W przypadku ubezpieczeń majątkowych wymienionych w ramach ZADANIA II okres ochrony 

ubezpieczenia obowiązuje od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. 

2) Płatność składki: 

4 raty w okresie 1 roku, płatne co kwartał. 

3) Miejsce ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczeń majątkowych): 

Wszystkie lokalizacje, gdzie Zamawiający posiada mienie, prowadzi działalność, przechowuje lub 

przetwarza towary, a także zakłady i obiekty wynajęte, w przypadku Odpowiedzialności Cywilnej 

zakres Ubezpieczenia obejmuje terytorium RP. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Termin realizacji zamówienia 

 

1. Podstawowy okres ubezpieczenia na jaki zostaną wystawione polisy w wyniku przeprowadzenia 

niniejszego postępowania, będzie obejmował okres:  

od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. 

 

Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach komunikacyjnych w ramach ZADANIA I będą wystawiane 

zgodnie z opisem poszczególnych ryzyk, treścią klauzuli „Klauzula zrównanie okresów ubezpieczenia” 

oraz datą wskazaną w wykazie ubezpieczanych pojazdów (Załącznik A i Załącznik B). 

 

Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych w ramach ZADANIA II  będą wystawiane 

po jednej polisie każdego rodzaju na okres 12 miesięcy (okresy polisowe).  

 

ROZDZIAŁ V 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 
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1. Zgodne z art. 14 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 

Przedsiębiorstwie (wydanie 3) o zamówienie mogą ubiegać się Ubezpieczyciele, którzy spełniają 

następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, w szczególności:  posiadają  w ramach swojej struktury jednostkę terenową, w 

odległości drogowej do 130 km od siedziby Zamawiającego, która prowadzi działalność w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia oraz zapewni bieżącą obsługę zamówienia - Załącznik nr 7 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

e) wykonają zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska w 

szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2017, poz. 519; 

ustawa o odpadach Dz.U. z 2016 poz. 1987, 

f) przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zapoznają wszystkich pracowników, 

którzy będą brać udział w jego realizacji z Polityką Środowiskową Zamawiającego,  

g) na zaproszenie Zamawiającego wezmą udział w prezentacji dotyczącej Systemu Zarządzania 

Środowiskowego EMAS przygotowanej przez Zamawiającego oraz przed przystąpieniem do realizacji  

zamówienia przekażą uzyskane informacje wszystkim pracownikom biorącym udział w realizacji 

zamówienia. 

2. Zgodne z art. 15 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 

przedsiębiorstwie (wydanie 3) Ubezpieczyciele mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. W takim 

przypadku Ubezpieczyciele ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Do Ubezpieczycieli występujących wspólnie stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące Ubezpieczyciela. Przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne 

Ubezpieczyciele przedstawiają umowę regulującą ich współpracę. 

3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Ubezpieczycieli, którzy nie 

spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie, o których mowa w art. art. 16 

Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w przedsiębiorstwie 

(wydanie 3). 

4. Możliwe jest powierzenie przez Ubezpieczyciela wykonania zamówienia lub jego części 

Podwykonawcy, należy wypełnić Załącznik nr 5. 
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5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Ubezpieczyciel na podstawie art. 5 

Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie 

(wydanie 3) może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie powyższe należy złożyć nie później niż 

w terminie składania ofert. Ubezpieczyciel nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 46 

ust. 3 niniejszego regulaminu. Stosowne zastrzeżenie Ubezpieczyciel winien złożyć w formularzu 

oferty i odpowiednio oznaczyć strony oferty napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, NIE 

UDOSTĘPNIAĆ”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona zainteresowanym zgodnie z 

przepisami regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Ubezpieczyciele w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Ubezpieczyciel załączy do 

oferty następujące dokumenty: 

a) Wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby formularz oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ), 

b) Wypełnione i podpisane przez upoważnione osoby oświadczenia Ubezpieczyciela o spełnianiu 

warunków zgodnie z art. 14 regulaminu (Załącznik Nr 2 do SIWZ), 

c) Wypełnione i podpisane przez upoważnione osoby oświadczenia Ubezpieczyciela o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 16 regulaminu (Załącznik Nr 3 do SIWZ), 

d) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa osoby podpisującej ofertę, jeżeli 

nie jest to osoba wskazana w KRS jako osoba umocowana do składania oświadczeń woli, 

pełnomocnictwo winno określać zakres umocowania, 

e) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, oraz zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, 

f) Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia, 

g) Ubezpieczyciel działający w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych winien wypełnić i 

podpisać oświadczenie, czy że zawarcie ubezpieczeń na warunkach niniejszej oferty nie wiąże się z 

nabyciem członkowstwa TUW (Załącznik Nr 4 do SIWZ), 

h) Jeśli Ubezpieczyciel zamierza wykonać zamówienie z udziałem Podwykonawców zobowiązany 

jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (Załącznik Nr 5 do SIWZ), 
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i) Podpisany przez Ubezpieczyciela lub przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie 

wzór umowy (Załącznik Nr 6.1 oraz Załącznik Nr 6.2 do SIWZ),  

j) Wypełnione i podpisane przez upoważnione osoby oświadczenia Ubezpieczyciela o posiadaniu 

odpowiedniej jednostki (Załącznik Nr 7 do SIWZ). 

 

UWAGI: 

• Osoba podpisująca ofertę winna złożyć pełnomocnictwo, wydane przez osoby wskazane w KRS 

jako upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczyciela, zgodnie z przyjętą zasadą 

reprezentacji wskazaną w KRS. Jeżeli przedstawia pełnomocnictwo wydane przez inne osoby, winna 

również złożyć pełnomocnictwa zyskane przez te osoby od osób wskazanych w KRS. Pełnomocnictwa 

takie winny zawierać umocowanie do ustanawiania dalszych pełnomocników. 

• W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Ubezpieczycieli 

(koasekuracja) – Ubezpieczyciel winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez 

wszystkie podmioty wchodzące w skład koasekuracji. Z treści pełnomocnictwa muszą wynikać 

jednoznacznie zapisy i ustalenia w zakresie: 

- uczestników koasekuracji (wyszczególnienie wszystkich uczestników jako partnerów), 

- wskazanie lidera koasekuracji wraz z upoważnieniem do reprezentowania pozostałych 

uczestników w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania                     

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 

- określenie celu zawarcia koasekuracji (dla wspólnego przygotowania i złożenia oferty,                         

a następnie wspólnej realizacji niniejszego zamówienia), 

- zakres rzeczowy prac związanych z realizacją niniejszego zamówienia przez poszczególnych 

uczestników koasekuracji. 

2. Wymagane dokumenty, o których mowa w niniejszej Specyfikacji mogą być złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli 

Ubezpieczyciela. 

3.     Zamawiający może wezwać Ubezpieczycieli  zgodnie z art. 21 ust. 5 Regulaminu udzielania 

zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie (wydanie 3), którzy                         

w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu lub złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia                                  

w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Ubezpieczyciela podlega 

odrzuceniu. 
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ROZDZIAŁ VII 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Ubezpieczycielami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Ubezpieczycielami 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane jedną                                  

z następujących dróg: za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem. Dokumenty uważa się za 

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Adresata przed upływem terminu. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Ubezpieczyciel przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, każda ze stron na żądanie drugiej 

potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania. 

3. Każdy Ubezpieczyciel ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania Ubezpieczycieli muszą być sformułowane na piśmie i 

kierowane na adres: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego 

Spółka Akcyjna w Częstochowie 

ul. Jaskrowska 14/20 

42-202 Częstochowa 

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji 

wpłynie do niego później niż przed upływem 6 dni od terminu składania ofert. 

5. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Ubezpieczycielom bez 

ujawniania źródła zapytania zamieści wyjaśnienie na stronie internetowej, na której została 

umieszczona SIWZ. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę w SIWZ 

Zamawiający niezwłocznie przekazuje na stronę internetową, na której została zamieszczona SIWZ. 

7. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrań dla Ubezpieczycieli w celu wyjaśniania wątpliwości 

dotyczących SIWZ. 

8. Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Ubezpieczycielami: 

a) W sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu specyfikacji:  

Doradca Zamawiającego: Jurajski Dom Brokerski w imieniu którego działa Sebastian Bogus, Tel. 

882-082-699, adres e-mail: s.bogus@jdbsa.pl 

b) W sprawach związanych z procedurą udzielania zamówienia:  

Katarzyna Walenta, Tel. 34-3773-176, adres e-mail: k.walenta@pwik.czest.pl  
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ROZDZIAŁ VIII 

Informacja na temat wadium 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ IX 

Termin związania ofertą 

 

1. Ubezpieczyciele pozostają związani ofertą przez okres 45 dni, przy czym bieg terminu związania z 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

ROZDZIAŁ X 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego: 

a) SIWZ, 

b) Integralna część do SIWZ, 

c) Załącznik Nr 1 – formularz oferty, 

d) Załącznik Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków, 

e) Załącznik Nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 

f) Załącznik Nr 4 – wypełniają Ubezpieczyciele działający w formie TUW, 

g) Załącznik Nr 5 – oświadczenie o powierzeniu części zamówienia Podwykonawcy,  

h) Załącznik Nr 6.1 oraz Załącznik nr 6.2 - wzór umów, 

i) Załącznik nr 7 – oświadczenie  o posiadaniu jednostki terenowej, 

j) Aktualny odpis KRS, 

k) Ogólne Warunki wszystkich Ubezpieczeń. 

2. Do SIWZ załączony jest wzór oferty i inne dokumenty (Załączniki), które są wymagane przez 

Zamawiającego. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 

o których mowa w niniejszej specyfikacji. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie. 

4. Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wszystkie zapisane strony oferty (w tym załączniki – z wyjątkiem OWU) oraz miejsca, w których 

Ubezpieczyciel naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę (osoby) upoważnione do 

występowania w imieniu Ubezpieczyciela. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez 
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upoważnionego przedstawiciela Ubezpieczyciela, należy dołączyć właściwe umocowania prawne. 

Ofertę wraz z załącznikami należy  trwale zszyć, w sposób utrudniający ich zdekompletowanie. 

6. Każdy Ubezpieczyciel ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub 

oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie powyższych ofert. 

7. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. 

materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część 

niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 

8. Dokumenty załączone do oferty winny być złożone zgodnie z warunkami wymaganymi przez 

Zamawiającego, w oryginale lub kserokopii. W przypadku kserokopii, winny być one potwierdzone 

pieczęcią „Za zgodność z oryginałem”, datą i czytelnym podpisem lub parafką i pieczątką imienną. 

Kserokopie dokumentów potwierdzone w inny sposób niż wyżej opisany, zostaną uznane za 

dokumenty zawierające błędy. 

9. Po za wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, Ubezpieczyciel nie może skreślać, 

dopisywać, ani w jakikolwiek sposób zmieniać treści wzorów dokumentów otrzymanych od 

Zamawiającego. 

10. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w dwóch zamkniętych kopertach – wewnętrznej i 

zewnętrznej, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz 

zabezpieczających ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Na kopercie wewnętrznej w miejscu adresata należy umieścić nazwę i adres Ubezpieczyciela. 

 Koperta zewnętrzna winna być adresowana do Zamawiającego na adres:  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego 

Spółka Akcyjna w Częstochowie 

ul. Jaskrowska 14/20 

42-202 Częstochowa 

Oraz oznaczona w następujący sposób: 

OFERTA  

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO P.T.: 

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie w ramach poszczególnych zadań: 

ZADANIE I – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, ZADANIE II – UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE” 

 

Nie otwierać przed: 07.12.2017r. godz.11:15 
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11. Ubezpieczyciele ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty 

poniesione przez Ubezpieczycieli w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych w postaci rozdziału na każde zadanie 

oddzielnie:  

ZADANIE I – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

ZADANIE II – UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE. 

13. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Ubezpieczyciel, 

któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe w ramach poszczególnego zadania, 

zobowiązany zostaje do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych od 

zastosowanych w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu faktycznie udzielanej 

ochrony ubezpieczeniowej. 

15. Ubezpieczyciele mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w 

art. 15 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie 

(wydanie 3). W takim przypadku oferta musi spełniać następujące warunki: 

a) Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie 

koasekuracji, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta 

umowa koasekuracji nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia, 

b) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela 

(partnera wiodącego), 

c) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu 

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty, 

d) Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w 

imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji 

kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie, 

e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań. 

 

ROZDZIAŁ XI 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1.  Termin składania ofert upływa: 07.12.2017r. o godz. 11:00 

2.  Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego pod adresem: 



SIWZ  TZ.261.27.2017 

 

Strona 18 z 27 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego  

Spółka Akcyjna w Częstochowie 

ul. Jaskrowska 14/20 

42-202 Częstochowa 

3. Oferty złożone po terminie zwraca się Ubezpieczycielom bez otwierania.  

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 07.12.2017r. o godz.11:15 w Sali 

konferencyjnej na pierwszym piętrze pod adresem: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego  

Spółka Akcyjna w Częstochowie 

ul. Jaskrowska 14/20 

42-202 Częstochowa 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy Ubezpieczycieli, a także informacje 

dotyczące ceny. 

7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez każdego z 

Ubezpieczycieli wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty – zgodnie z art. 47 ust. 1 Regulaminu 

udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie (wydanie 3). 

8. Zamawiający zgodnie z art. 47 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i 

roboty budowlane w Przedsiębiorstwie (wydanie 3) poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i 

omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące 

istotnych zmian w treści oferty. 

9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Ubezpieczyciela o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 48 regulaminu jeżeli: 

a) Jest niezgodna z Regulaminem na udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w 

przedsiębiorstwie (wydanie 3) 

b) Jej treść nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

d) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) Została złożona przez Ubezpieczyciela wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

f) Zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
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g) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

11. Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 52 regulaminu, jeżeli: 

a) Nie złożono żadnej oferty, 

b) Odrzucono wszystkie oferty, 

c) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty, 

d) wystąpiły  okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie Zamawiającego, 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 

umowy.  

12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą zgodnie z art. 50 regulaminu na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

13. O wynikach z postępowania Zamawiający zgodnie z art. 51 regulaminu  zawiadamia wszystkich 

Ubezpieczycieli, którzy złożyli oferty. 

 

ROZDZIAŁ XII 

Opis sposobu obliczania ceny 

 

Jako, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach każdego z zadań oddzielnie: 

ZADANIE I  - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

ZADANIE II – UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE  

poniżej znajdują się wytyczne dotyczące opisu sposobu obliczania ceny:   

1. Ubezpieczyciel podaje w ofercie cenę łączną za realizację zamówienia w ramach 

poszczególnego zadania: 

ZADANIE I  - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE  

ZADANIE II – UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 

2. Cena winna obejmować składki za wszystkie rodzaje ubezpieczeń, które zostały określone w 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cały okres ubezpieczenia określony w 

SIWZ (od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.) 

W zadaniach winny zostać ujęte poszczególne zadania: 

- ZADANIE I – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: 

1) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC) 

2) Ubezpieczenie Auto Casco (AC)  
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3) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 

4) Ubezpieczenie Assistance (ASS) 

- ZADANIE II  - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE: 

1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

2) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku  

3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

4) Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych 

5) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i 

posiadanym mieniem 

3. Cena dla poszczególnych zadań (ZADANIE I, ZADANIE II) winna zostać podana w złotych polskich 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z 

uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, 

niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na 

ostateczną cenę. Na podstawie art. 48 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty 

budowlane w przedsiębiorstwie (wydanie 3) Zamawiający odrzuca ofertę zawierającą błędy w 

ustaleniu ceny. 

5. Jeżeli Ubezpieczyciel ma zamiar zaproponować rabaty czy upusty cen, powinien je od razu ująć 

w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia za poszczególne zadanie 

(ZADANIE I  - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, ZADANIE II – UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE)  była 

ceną ostateczną. Późniejsze, np. w trakcie otwarcia ofert, propozycje obniżek ceny są 

niedopuszczalne i nie będą przyjmowane przez Zamawiającego. 

6. Proponowana cena łączna musi być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie 

musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń, itp. działań w celu jej określenia. 

7. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że 

trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. 

Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie 

ulegnie zmianie. 

8. Cena nie może ulec zmianie przez cały okres ważności oferty. 

9. Cena może być tylko jedna dla każdego z zadań oddzielna. 
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ROZDZIAŁ XIII 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Jako, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach każdego z zadań oddzielnie 

(ZADANIE I  - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, ZADANIE II – UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE) poniżej 

znajdują się wytyczne dotyczące opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty dla obu zadań:   

1. Zamawiający do wyboru oferty zarówno w przypadku ZADANIA I, jak i ZADANIA II przyjmuje 

następujące  kryterium: 

a) Cena łączna ubezpieczenia   70% 

b) Zaakceptowane klauzule dodatkowe  10% 

c) Ofertowane franszyzy i udziały własne  20% 

2. Cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem 

niniejszego postępowania 

Zaproponowane składki zostaną przeliczone ze średnią arytmetyczną na składki roczne, czyli: 

 

Składka roczna = składka zaproponowana /2 

 

3. Z tytułu kryterium, którym jest cena łączna oferty będą podlegały ocenie według następującego 

wzoru: 

        Najniższa składka roczna x 100 
Ocena ceny łącznej badanej oferty  =       x 70% 
               Badana składka roczna 

 

4. Zaakceptowane klauzule dodatkowe -  ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za 

wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul z punktu II Programu Ubezpieczeniowego 

rozszerzających zakres ochrony wg. następujących zasad 

- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zostanie przyznane 20 punktów za 

każdą klauzule 

- brak akceptacji którejkolwiek klauzuli oznaczonej numerami od 1 do 8 powoduje odjęcie 20 

punktów za każdą klauzulę 
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W przypadku dopisków lub zmian w treści klauzul oznaczonych numerami od 9 do 14, odbiegających 

na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę 

przyznanych zostanie 0 pkt. 

 

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

 

Ocena zaakceptowanych klauzul    łączna przyznana ilość punktów za 
      =             x 10% 
                 badanej oferty                                        zaakceptowane klauzule dodatkowe   

 

5. Oferowane franszyzy i udziały własne -  ocenie podlegają oferowanie franszyzy i udziały własne 

w ubezpieczeniach dobrowolnych 

 

Franszyzy wprowadzone w każdym rodzaju ubezpieczeń będą oceniane odrębnie według 

następujących zasad: 

a) Brak franszyzy lub udziału własnego       25 pkt 

b) Franszyza od 1 zł do 100 zł       20 pkt 

c) Franszyza od 101 zł do 200 zł       15 pkt 

d) Franszyza od 201 zł do 300 zł       10 pkt 

e) Franszyza od 301 zł do 500 zł       5 pkt 

f) Franszyza powyżej 500 zł oraz wyrażony procentowo udział własny   0 pkt 

 

W przypadku, gdy Wykonawca w danym rodzaju ubezpieczenia zaproponuje jednocześnie franszyzę 

redukcyjną i udział własny otrzyma 0 pkt. 

 

UWAGA: 

a) Oferowane franszyzy i udziały własne w szkodzie wyrażone kwotowo nie mogą przekroczyć 

progu 1.000 zł ( w danym rodzaju ubezpieczenia) 

b) Oferowane franszyzy i udziały własne w szkodzie wyrażone procentowo nie mogą 

przekroczyć 5% należnego  odszkodowania 

c) Zamawiający nie dopuszcza stosowania franszyz i udziałów własnych w szkodach osobowych 

w ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej 

Oferty zawierające franszyzy lub udziały własne w wysokości wyższej niż wskazane zostaną 

odrzucone. 
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Oferty będą podlegać ocenie według następującego wzoru: 

Ocena oferowanych franszyz    łączna przyznana ilość punktów za 
      =             x 20% 
          i udziałów własnych                                        oferowane franszyzy i udziały własne   

 

6. Punkty uzyskane za poszczególne kryteria zostaną zsumowane: 

 

 

Łączna liczba punktów oferty = ocena ceny + ocena klauzul + ocena franszyz i udziałów własnych 

 

 

7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną ilość 

punktów 

8. 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 

wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

 

ROZDZIAŁ XIV 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia 

 

1. Ubezpieczyciel, którego oferta została wybrana, ma obowiązek skontaktować się z 

Zamawiającym w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

celem uzgodnienia kwestii koniecznych do sprawnego zawarcia umowy. 

2. Zamawiający zawiera umowy w sprawie zamówienia w swojej siedzibie, w terminie odrębnie 

podanym, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą (60 dni). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, zgodnie z art. 52 

Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie 

(wydanie 3). 

4. Osoby reprezentujące Ubezpieczyciela przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umów, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
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ROZDZIAŁ XV 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XVI 

Warunki umowy 

 

1. Zamawiający wymaga od Ubezpieczyciela, aby zawarł z nim umowę na wykonanie zamówienia 

na warunkach określonych we wzorach umów, stanowiących załącznik Nr 6.1 oraz 6.2  do SIWZ. 

2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z wzorem (Załącznik Nr 6.1 oraz Załącznik 6.2) 

3. Załącznikami do każdej z umów poprzetargowych będą: niniejsza Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia, integralna część do SIWZ oraz oferta złożona przez Ubezpieczyciela 

stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z Ogólne Warunki Ubezpieczenia złożone wraz z ofertą. 

4. Zakres świadczenia Ubezpieczyciela wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie stanowiącej załącznik Nr 1 do SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ XVII 

Środki ochrony prawnej 

 

1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Ubezpieczycieli w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia stosuje się zgodnie z art. 8 regulaminu przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

 

ROZDZIAŁ XVIII 

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w postaci rozdziału na każde z zadań 

oddzielnie (ZADANIE I – Ubezpieczenia komunikacyjne, ZADANIE II – Ubezpieczenia majątkowe). 

 

ROZDZIAŁ XIX 

Maksymalna liczba Ubezpieczycieli z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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ROZDZIAŁ XX 

Informacja o zamówieniach uzupełniających 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych 

zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej 

ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 34 – 36  Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i 

roboty budowlane w Przedsiębiorstwie (wydanie 3). 

2. Zamówienia uzupełniające będą stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia 

podstawowego i będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia określonego w 

SIWZ. 

3. Ubezpieczyciel, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 

przyjęcia zamówienia oraz zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek i warunków nie 

mniej korzystnych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym. 

4. Konieczność udzielania zamówień uzupełniających jest związana z możliwością: 

a) Zwiększenia się w okresie ubezpieczenia wartości majątku poprzez nabycie nowych składników 

majątkowych, inwestycje, wyceny majątku lub przeszacowania wartości majątku, 

b) Zwiększania się w okresie ubezpieczenia sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach 

Odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego, 

c) Konieczności zawarcia ubezpieczenia związanego z odtworzeniem ochrony ubezpieczeniowej po 

zmniejszeniu lub wyczerpaniu sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej w wyniku wypłaconego 

odszkodowania, 

d) Konieczności zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych wynikających ze zmiany prawa, 

e) Konieczności zawarcia ubezpieczeń wynikających z umów z kontrahentami Zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ XXI 

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

ROZDZIAŁ XXII 

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza 

porozumiewanie się drogą elektroniczną 

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adresy poczty elektronicznej 

podano w rozdziale VII. 
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ROZDZIAŁ XXIII 

Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym, a Ubezpieczycielem, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

 

1. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Ubezpieczycielem będą odbywały się w złotych 

polskich. 

 

ROZDZIAŁ XXIV 

Aukcja elektroniczna 

 

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ XXV 

Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

 

1. Zamawiający nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem ofert oraz innymi 

czynnościami podejmowanymi przez Ubezpieczycieli w toku postępowania. 

 

ROZDZIAŁ XXVI 

Wskazanie Podwykonawców 

 

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z udziałem Podwykonawców. W sytuacji gdy 

Ubezpieczyciel zamierza wykonać zamówienie z udziałem Podwykonawców zobowiązany jest 

dołączyć do oferty pisemne zobowiązania (załącznik nr 5) tych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XXVII 

Załączniki do niniejszej SIWZ 

 

1. Integralna część do SIWZ – Program ubezpieczenia 

2. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1. 

3. Oświadczenie Ubezpieczyciela o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2. 

4. Oświadczenie Ubezpieczyciela o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 3. 
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5. Oświadczenie, czy zawarcie ubezpieczeń na warunkach niniejszej oferty wiąże się z nabyciem 

członkowstwa TUW – Załącznik Nr 4. 

6. Oświadczenie Ubezpieczyciela o powierzeniu części zamówienia Podwykonawcy –Załącznik Nr 5. 

7. Wzór umowy generalnej – Załącznik Nr 6.1 oraz Załącznik nr 6.2. 

8. Oświadczenie Ubezpieczyciela o spełnieniu warunku posiadania struktury terenowej  - Załącznik 

Nr 7 

9. Polityka Środowiskowa 

10. Załącznik A – Wykaz pojazdów do ubezpieczenia floty pojazdów w zakresie OC i NNW. 

11. Załącznik B – Wykaz pojazdów do ubezpieczenia floty pojazdów w zakresie AC i ASS. 

12. Załącznik C – Wykaz budynków do ubezpieczenia. 

13. Załącznik D – Wykaz przedmiotów ubezpieczenia w ryzyku kradzieży z włamaniem i rabunku. 

14. Załącznik E – Wykaz sprzętu elektronicznego znajdującego się w środkach trwałych 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w 

Częstochowie. 

15. Załącznik F – wykaz sprzętu budowlanego umieszczonego na pojeździe marki Mercedes Sprinter 

o nr rej. OP 5988F. 

16. Załącznik G – Oświadczenie dotyczące przebiegu szkodowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, w okresie od 01.01.2014r. do 

15.09.2017r 

 

Częstochowa, dnia 30.10. 2017 r. 

 

Komisja Zamawiającego w składzie: 
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