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CZĘŚĆ A
INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
Adres: 50-345 Wrocław, ul Czerwonego Krzyża 5/9
NIP:
- 898-18-53-248
REGON:
- 000291121 -

Postępowanie przygotowuje i przeprowadza w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako jego
Pełnomocnik:
Akma-Brokers Sp. z o.o.
Ul. Poleska 27
40 – 733 Katowice
Przedstawicielstwo we Wrocławiu: ul. Kościuszki 108a/30, 50-441 Wrocław

2. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów

w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej

posiadaczy pojazdów, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, Auto Casco wraz z ryzykiem Kradzieży,
ubezpieczenie auto Assistance; kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

66516100-1 (OC),

66514110-0 (AC), 66512100-3 (NNW), 66514110-0 (Assistance).
Szczegółowy zakres poszukiwanego ubezpieczenia określono w części C – „Opis przedmiotu
zamówienia”.
3. Podstawa prawna postępowania o udzielenie zamówienia i tryb udzielania zamówienia oraz inne
informacje dotyczące postępowania.
1) Ilekroć niżej zastosowane jest pojęcie specyfikacji lub SIWZ, oznacza ono niniejszą specyfikację
istotnych warunków zamówienia.
2) Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie ”Ustawa”, bez
bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Do niniejszego postępowania mają
również zastosowanie obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień
publicznych. , oraz przepisy kodeksu cywilnego
3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych Ustawą, którego wartość jest mniejsza niż
kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w spawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (Dz.U.z 2009r., nr 224,
poz.1795)
4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia lub zamówień uzupełniających w trybie
zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania tego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy
– zakładowi ubezpieczeń, zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust 1 pkt 6) Ustawy.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
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6) Zamawiający nie
elektronicznej.

przewiduje

wyboru

najkorzystniejszej

oferty

z

zastosowaniem

aukcji

7) Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust 4 Ustawy.
8) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9) Zamawiający
przewiduje
możliwość,
przeprowadzenia
audytu
przez Wykonawcę na jego wniosek przed terminem składania ofert

ubezpieczeniowego

4. Informacja o braku zamiaru zawarcia umowy ramowej i ustanawiania dynamicznego systemu
zakupów.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać
dynamicznego systemu zakupów.

5. Informacja na temat wskazania przez wykonawcę
powierzyć podwykonawcom.

części zamówienia, którą zamierza

Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy, jeżeli będzie realizował umowę przy udziale podwykonawców (art. 36 ust 4 Ustawy). Do
tego celu Wykonawca może wykorzystać załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego.
Umowa ubezpieczenia, obejmująca przedmiot zamówienia, zostanie zawarta przy udziale brokera
ubezpieczeniowego i będzie wykonywana za jego pośrednictwem:
AKMA BROKERS Sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40 – 733 Katowice,
nr KRS 0000052138, wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr 00000050/U,
Przedstawicielstwo we Wrocławiu, ul. Kościuszki 108a/30
50-441 Wrocław

.

CZĘŚĆ B
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. INFORMACJE WSTĘPNE.
1.1 Numer postępowania.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem;27/P/2013
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
1.2 Informacje dodatkowe.
a) Zamówienie powinno być realizowane wg wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w Rozdziale C – „Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego”.
b) Ilekroć w SIWZ użyte jest pojęcie Zamawiającego należy to pojęcie odnieść również do
pełnomocnika (brokera) w zakresie powierzonych mu czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania.
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c) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały
zamieszczone wyłącznie w celu przygotowania oferty.
d) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
e) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca bez
względu na wynik postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Terminy dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń podane są w części C SIWZ. Przez wymagany termin
wykonania umowy rozumie się przyjęty w umowach ubezpieczenia okres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem,
że:
a)początek okresu ubezpieczenia jest także początkiem okresu odpowiedzialności,
b)w odniesieniu do Zamawiającego będącego zobowiązanym do wszczęcia postępowania o
zamówienia publiczne, okres ubezpieczenia może być przedłużony na czas niezbędny do
ukończenia postępowania dotyczące nowego okresu ubezpieczenia, jednak nie więcej niż o 3
miesiące, pod warunkiem, że Zamawiający wszczął postępowanie bez zbędnej zwłoki, lecz nie
później niż 1 miesiąc przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia, jednak z przyczyn od niego
niezależnych nie zdołał go ukończyć lub jest bardzo prawdopodobne, że nie zdoła go ukończyć
przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH
WARUNKÓW.
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy,
2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
3.2. Do oceny spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi wykazać, iż:
posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.) oraz
posiada środki własne na dzień 30.06.2013 r. w wysokości co najmniej 100 % kapitału
gwarancyjnego, posiada na dzień 30.06.2013 r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami
własnymi powyżej 100%, na dzień składania ofert nie jest w trakcie realizacji planu przywrócenia
prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności
lub mieć ustanowionego zarządu komisarycznego (w rozumieniu Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., Dz.U. 124 poz. 1151 z późniejszymi zmianami),
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4. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY.
4.1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie z art. 24 ust. 1 Ustawy zobowiązany jest do
załączenia do oferty:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
pzp, albo informacje o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone w/w dokumenty dla każdego z nich.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może złożyć w miejsce w/w
dokumenty, o których mowa w obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).
4.2. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest
do załączenia do oferty:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. (W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi
być złożony w/w dokument dla każdego z nich),
2)zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem lub
innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują konieczności posiadania zezwolenia. (W
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie musi być złożony w/w dokument dla każdego z nich).
3)

Oświadczenie (wzór załącznik nr 4)

4.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b Ustawy).
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4.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt. 4.3., a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej w pkt 4.1 ppkt. od 1) do 4).
4.5. W przypadku podmiotów wymienionych powyżej w pkt 4.4. przekładane przez Wykonawcę kopie
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność
z
oryginałem przez te podmioty.
4.6. Wszystkie wymagane dokumenty składane przez ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz.U. Nr 226, poz. 1817), należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.

5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w Części B.5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, wykonawca może zastąpić je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ust. 2 stosuje
się odpowiednio.
6. WYKONAWCY SKŁADAJĄCY OFERTĘ WSPÓLNĄ.
1. Od każdego z wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest ponadto przedstawienie
pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust 2 Ustawy).
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2. W przypadku, gdy jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców
występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców. Z umowy tej w szczególności powinno
wynikać:
a) ustalenie zasad współpracy pomiędzy wykonawcami występującymi
przedmiotowym zakresie co najmniej w okresie realizacji zamówienia,

wspólnie

w

b) wskazanie udziału procentowego poszczególnych wykonawców w konsorcjum,
c) wskazanie koasekuratora wiodącego w konsorcjum,
d) uprawnienie koasekuratora wiodącego do samodzielnej (w imieniu konsorcjum) likwidacji
szkód do kwoty 100.000,00 zł,
e) ponoszenie przez wykonawców odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy (zgodnie
z art. 141 ustawy),
f)

czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację
zamówienia,

g) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z koasekuratorem
wiodącym ( liderem) konsorcjum

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z
WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ.
Zamawiający z wykonawcami porozumiewać się będzie w niniejszym postępowaniu w następujący
sposób:
a) Postępowanie będzie prowadzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z
zastrzeżeniem punktu c).
b) Pytania dotyczące SIWZ składane mogą być na piśmie w terminach określonych ustawą.
c) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
•

pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ,

•

zmiany treści SIWZ,

•

wniosek o wyjaśnienie treści oferty,

•

wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

•

informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek
rachunkowych, a także innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści
oferty,

•

oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia braku zgody na poprawienie innych
omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty

•

wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
oraz odpowiedź wykonawcy,
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•

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z
postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

•

zawiadomienia o unieważnieniu postępowania.

d) W przypadku korespondencji przesłanej faksem lub pocztą elektroniczną każda ze stron na
żądanie drugiej powinna niezwłoczne potwierdzić fakt jej otrzymania (art. 27 ust.2 Ustawy).
e) Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub poczty elektronicznej po godzinach urzędowania
zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą
zarejestrowania.
f)

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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

g) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na swojej stronie internetowej
www.rckik.wroclaw.pl
h) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób zmiana
SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której specyfikacja została
udostępniona (art. 38 ust. 4 Ustawy).
i) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie
internetowej.
Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego udzielane będą przez Brokera, jako Pełnomocnika
Zamawiającego. Przedstawicielami Brokera uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z
wykonawcami są pracownicy Brokera:
IZABELA KRECIŃSKA, fax. (71) 789 90 22
E-MAIL : wroclaw@akmabrokers.com.pl
Adres:
Akma-Brokers Sp. z o.o.
Ul. Poleska 27
40 – 733 Katowice

Przedstawicielstwo we Wrocławiu: ul. Kościuszki 108a/30, 50-441 Wrocław
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
9.1 Wymagania ogólne.
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do specyfikacji.
3) Do oferty dołączone powinny być załączniki (w tym oświadczenia i dokumenty) zgodnie z wymaganiami
niniejszej SIWZ.
4) Do oferty należy dołączyć teksty ogólnych warunków ubezpieczenia aktualnie obowiązujących u
wykonawcy dla ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia (oraz szczególnych
warunków ubezpieczenia, jeżeli występują). Nie jest wymagane dołączanie warunków ubezpieczenia
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą techniką, w sposób
czytelny.
6) Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki były podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy i opatrzone ich imiennymi pieczątkami. Wymaga się, aby nie zapisane strony
oferty były parafowane. Dopuszcza się parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę.
7) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) - w formie
oryginału lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem - do reprezentowania
Wykonawcy dla osób podpisujących ofertę, chyba że umocowanie do reprezentowania wykonawcy
wynika z załączonej do oferty kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
8) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, zawierające jakąkolwiek treść, były ponumerowane.
9)
Wymaga
się,
aby
wszelkie
poprawki
były
i dodatkowo opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

dokonywane

w

sposób

czytelny

10) Oferta musi być w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
11) Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki zostały wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i
ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji bez dokonywania zmian. W przypadku,
gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje się „nie dotyczy”.
Wykonawca może złożyć ofertę na własnych drukach lub formularzach pod warunkiem, że ich treść
będzie zgodna z drukami i formularzami załączonymi do SIWZ.
12) Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z
późn. zm.), jeśli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być
udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
powinny być wyodrębnione (np. zamieszczone w dołączonej do oferty odrębnej kopercie opisanej jako
„Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art.86 ust. 4 ustawy.
9.2 Wprowadzanie zmian, wycofanie oferty.
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy
pisemnej.
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy dodatkowo
opatrzyć napisem: ZMIANA.
2) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co
oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć
napisem: WYCOFANIE.
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Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
Opis sposobu opakowania i oznakowania oferty.
1)

Wykonawca winien umieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie lub nieprzejrzystym
opakowaniu, które będą zaadresowane do Zamawiającego w następujący sposób:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa we Wrocławiu
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
Ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław
oraz będą posiadały oznaczenia:
Znak sprawy: /27/P/2013

Oferta na:
Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC.AC,NW i
Assistance należących Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab.
Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Nie otwierać przed – 17-09-2013 godz. 12.00
Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi powyżej posiadała nazwę i adres
wykonawcy, aby ofertę można było odesłać w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie
składania ofert.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych
wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Składanie ofert.
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego sekretariat pokój S 307 A - nie później niż do
dnia 17-09-2013 r. do godziny 11.30.
2) Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajduje się w siedzibie
Zamawiającego do daty i godziny składania ofert.
3) Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty
i godziny złożenia.
4) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

Otwarcie ofert.
1) Otwarcie ofert i zmian do ofert nastąpi w dniu 17-09-2013 godz.12.00 w siedzibie
Zamawiającego, w pokoju S 4.06
13
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2) Otwarcie ofert jest jawne.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4) Podczas otwierania ofert zostaną ogłoszone:
a)

stan otwieranych ofert (koperty wewnętrzne winny być nienaruszone do chwili otwarcia),

b)

nazwy i adresy wykonawców,

c)

ceny ofert i terminy wykonania zamówienia,

d)

warunki płatności zawarte w ofertach.

5) Oferty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty
wewnętrzne nie będą otwierane.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający
prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3) i 4).

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wymagane jest podanie w ofercie składek na 12-miesięczny okres ubezpieczenia dla każdego z
ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia.

2. Ceną w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, jest składka obliczona przez
Wykonawcę dla danego ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania stawki procentowej /ceny jednostkowej oraz ceny
każdej pozycji formularza cenowego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

4. Wymaga się, aby cena podana w ofercie wyrażona była w złotych polskich liczbowo i słownie.
5. Dopuszcza się określanie sum gwarancyjnych w euro (€), z jednoczesnym podaniem sposobu
przeliczenia na złote polskie.

6. Wymaga się, aby ceny były zaokrąglone do pełnych złotych.
7. W cenie każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do
kompleksowego wykonania zamówienia. Wymaga się, aby cena każdej pozycji zawierała w sobie
ewentualne upusty, rabaty, zwyżki lub zniżki oferowane przez Wykonawcę.

8. Ceną oferty przyjmowaną do oceny ofert jest zsumowana wartość poszczególnych pozycji
formularza cenowego z kolumny „Cena ubezpieczenia” (tj. „CENA ŁĄCZNA”).
11. KRYTERIA I OCENA OFERT.
1.

Ocena ofert dokonana będzie w oparciu o następujące kryteria:
1)

80% - cena składki obejmującej wszystkie ryzyka za cały okres realizacji zamówienia (po
uwzględnieniu wszystkich upustów);

2)

20% - dodatkowy zakres ochrony, klauzule dodatkowe.
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Ad. 1). Wartość kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru:
najniższa zaoferowana cena
-----------------------------------------------------cena zaoferowana w badanej ofercie

× 100 pkt x 80% (waga)

Maksymalną ilość punktów za kryterium ad. 1. Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

Ad 2). Wartość kryterium warunki umowy oceniona zostanie na podstawie warunków przedstawionych
przez wykonawcę w oparciu o wzór:

suma punktów przyznanych badanej ofercie
--------------------------------------------------------------------------------najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów

x 100 pkt x 20% (waga)

Łączna suma przyznanych punktów będzie sumą punktów pomocniczych przyznanych w niżej
wymienionych kryteriach a), b),. Punkty zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.
a)

Dodatkowy zakres ochrony
Liczba możliwych do uzyskania pkt za dodatkowe zakres ochrony

L.p.

1.

2

3.

4

5

Rodzaj ubezpieczenia

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie Assistance

Dodatkowy zakres ochrony

Liczba
pkt

Dokonanie oględzin przez Zakład Ubezpieczeń,
umożliwiających rozpoczęcie naprawy pojazdu w ciągu 24
godzin (1 dzień roboczy) od zgłoszenia szkody

5

Dokonanie oględzin przez Zakład Ubezpieczeń,
umożliwiających rozpoczęcie naprawy pojazdu w ciągu 48
godzin (2 dni robocze) od zgłoszenia szkody

2

Holowanie pojazdu również w przypadku awarii/uszkodzenia
ogumienia pojazdu, bez zastosowania franszyzy integralnej

5

Całkowite zniesienie franszyzy integralnej

5

Franszyza integralna w wysokości nie większej niż 200PLN

3

Możliwość korzystania z pojazd zastępczego na czas naprawy
pojazdu do 14 dni (limit na pojazd w okresie ubezpieczenia
3000zł)

5

Możliwość korzystania z pojazd zastępczego na czas naprawy
pojazdu do 7 dni (limit na pojazd w okresie ubezpieczenia
2000zł)

2

Włączenie w ramach assistance pozostałych pojazdów
wskazanych w załączniku ( pow.3,5t i na bazie autobusu) bez
konieczności włączania do zakresu opcji pojazdu zastępczego

5

Brak akceptacji: 0 pkt
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b)

klauzule dodatkowe

1

Ubezpieczenie AC

AB03*

5

2.

Ubezpieczenie Assistance

AB03*

5

3.

Ubezpieczenie NNW

AB03*

5

Brak akceptacji: 0 pkt
*treść klauzuli AB 03 – Część C SIWZ (klauzule brokerskie)

2) Ocenę punktową oferty stanowi suma uzyskanych punktów za poszczególne kryteria oceny ofert. tj.
ad.1, czyli wartość pkt za kryterium „cena składki obejmującej wszystkie ryzyka za cały okres
realizacji zamówienia (po uwzględnieniu wszystkich upustów)” za całość przedmiotu zamówienia
podanego w ofercie + ad.2, czyli wartość pkt za kryterium „dodatkowy zakres ochrony, klauzule
dodatkowe.”
3) W toku badania ofert zamawiający dokona badania ważności ofert – oceni spełnianie przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu i oceni oferty zgodnie z wyżej wymienionymi
kryteriami.
4) Oceniane będą tylko oferty całkowicie zgodne ze specyfikacją. Niedopuszczalne są jakiekolwiek
zmiany w ustalonym w specyfikacji zakresie ubezpieczenia (w wymaganiach minimalnych), w
szczególności:
−

zmiany treści klauzul obligatoryjnych,

−

wprowadzanie limitów dla klauzul (zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych) niższych
niż przewidziane w SIWZ,

−

wprowadzanie dodatkowych ograniczeń odpowiedzialności,

−

ustalanie udziałów własnych w szkodzie / odszkodowaniu wyższych niż przewidziane w
specyfikacji.

5) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6) Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt 8).
7) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,
a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c)

wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
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d)

terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.

Zamawiający zamieści te informacje także na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.
9) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym w art. 94
Ustawy.
12. UMOWA
Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawców jeżeli:
a) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego
ubezpieczenia określonego w niniejszym SIWZ lub spowodują niezasadność danego
ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ,
b) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego
ubezpieczenia określonego w niniejszym SIWZ lub spowodują niezasadność danego
ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ (np. zmiana w zakresie działalności, sprzedaż lub zakup
pojazdu mechanicznego),
c) nastąpią zmiany w mieniu Zamawiającego, które skutkować będą koniecznością skorygowania
sum ubezpieczenia lub limitów podanych w SIWZ.
2. Procentowa stawka ubezpieczeniowa określona w formularzu cenowym (załącznik nr 5) będzie miała
zastosowanie w przypadku wystąpienia zmian o których mowa wyżej w umowie ubezpieczenia oraz do
wszelkich rozliczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia, wynikających np. ze zmian w sumach
ubezpieczenia.
Rozliczenie należnej składki odbywa się wg algorytmu : stawka procentowa x ilość dni faktycznej ochrony
ubezpieczeniowej = cena ubezpieczenia. Według tej samej formuły odbywać się będzie zwrot składki za
niewykorzystany okres ubezpieczenia.
Przyjmuję się, że każdy rok kalendarzowy liczy 365 dni.

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Przy podpisaniu Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

14. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach przewidzianych w
Ustawie, w szczególności w art. 24 PZP.

15. ODRZUCANIE OFERT
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach przewidzianych w Ustawie, w szczególności w art. 89 PZP.

16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach i trybie przewidzianym w
Ustawie.
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17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane dziale VI Ustawy (art. 179 - 198g Ustawy).
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
17.1 Odwołania
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
Ustawy.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy.
W postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
17.2 Skarga do sądu
Na orzeczenie Izby wydane w postępowaniu odwoławczym stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
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CZĘŚĆ C
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1.Termin wykonania umowy.
Wymagany termin wykonania umowy ubezpieczenia: 12 miesięcy począwszy od 03.10.2013r. na 12
miesięcy w zależności od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów
zgłoszonych do ubezpieczenia przed 03.10.2014r.
2. Rodzaj ubezpieczeń
Ubezpieczenie OC, AC(KR), NNW i Assistance
Suma ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – minimum zgodnie z ustawą z dnia
22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
Suma ubezpieczenia NNW – 10.000,00 zł. (na osobę)
Sumy ubezpieczenia auto-casco wg wykazu (zweryfikowane do wartości rynkowej aktualnej na dzień
przyjęcia pojazdów do ubezpieczenia.), Sumy ubezpieczenia auto-casco podane zostały wraz z
wyposażeniem dodatkowym i napisami reklamowymi na pojazdach, jeżeli takie występuje.
Warunki OC:
zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z
późn. zm.).
Warunki szczególne do AC,KR.
Zakres terytorialny: minimum: Europa w przypadku ryzyka KR z wyłączeniem krajów: Rosja, Białoruś,
Ukraina i Mołdawia).
Zakres ochrony:
O ile OWU nie stanowią korzystniej ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu, jego części lub wyposażenia (w tym wyposażenia
dodatkowego, napisów reklamowych jeżeli takie występują) co najmniej wskutek zdarzeń: zderzenia z
innymi pojazdami, osobami, zwierzętami, budynkami, drzewami, słupami i innymi przedmiotami z
zewnątrz pojazdu, przewrócenia się pojazdu, uszkodzenia przez osoby trzecie (wybicie szyb, dewastacja
w tym szkody w wyniku włamania), pożaru, wybuchu, zatopienia, powodzi, uderzenia pioruna, opadów
atmosferycznych, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi oraz nagłego działania innych sił przyrody
niezależnie od miejsca ich powstania, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z
zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części bądź wyposażenia, uszkodzenia wnętrza pojazdu
przez osoby przewożone w ramach udzielanej pomocy medycznej, uszkodzenia powstałe w następstwie
zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia.
Ponadto:
1.Holowanie uszkodzonego pojazdu w wyniku zdarzeń objętych AC,
zabezpieczenie uszkodzonego pojazdu od momentu szkody na okres do 3 dni po dokonaniu oględzin i
sporządzeniu powypadkowej kalkulacji szkody i protokołu szkody – do limitu w wysokości 10% sumy
ubezpieczenia.
2. Ustalenie sumy ubezpieczenia: AC- zgodnie z wartością pojazdu podaną w wykazie nr 1, dla pojazdów
nowych, zgłoszonych do ubezpieczenia w trakcie jego trwania przyjmuje się wartość fakturową. Dla
samochodów używanych – wartość rynkowa ustalona na podstawie katalogów rzeczoznawców PZM-ot.
W przypadku pojazdów dostosowanych do potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego, których
wartość nie jest możliwa do określenia na podstawie katalogów PZM-ot, przyjmuje się indywidualną
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wycenę uwzględniającą koszt zastosowanych w pojeździe dostosowań i specjalistycznego wyposażenia
dodatkowego według wartości odtworzenia tego wyposażenia.
3. Udział własny/franszyza redukcyjna – wykupione.
Franszyza integralna – 500,00 zł, o ile OWU nie stanowią korzystniej.
4. Brak potrąceń związanych z amortyzacją części, serwisowy system likwidacji szkód. Naprawa z
zastosowaniem cen oryginalnych części serwisowych rekomendowanych przez producenta danego
pojazdu i dystrybuowanych w autoryzowanych punktach sprzedaży/naprawy.
5. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wartość
wypłaconych odszkodowań).
6. Klauzula niezmiennej wartości pojazdu zapewniającej wypłatę odszkodowania przy szkodzie całkowitej
w kwocie odpowiadającej wysokości sumy ubezpieczenia, pomniejszonej o wartość pozostałości. W
przypadku nadubezpieczenia, jeżeli kwota została zawyżona o więcej niż 20%.
klauzula ta ma zastosowanie do takiej wysokości pojazdu jaka zostałaby ustalona w dniu zawarcia
ubezpieczenia,
7. Ubezpieczyciel uznaje posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe pojazdów za wystarczające.
8. Ubezpieczyciel nie będzie stosował wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności, gdy do szkody doszło
wskutek przekroczenia lub nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego bądź wskutek samoczynnego
stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym.
9.Wyłączenie odpowiedzialności za szkody w pojeździe, który nie posiadał ważnego badania
technicznego nie ma zastosowania, gdy fakt braku ważnego badania technicznego nie miał wpływu na
powstanie lub rozmiar szkody.
Warunki szczególne do NNW.
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu
wynikające z używania tego pojazdu, tj. powstałe (o ile OWU nie stanowią korzystniej dla
ubezpieczonego):
a) w związku z ruchem pojazdu;
b) podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
c) podczas zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,
d) podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy;
e) bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu;
f) u kierowcy podczas tankowania paliwa na stacji paliw;
g) u kierowcy podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji,
h) powstałe wskutek pożaru lub wybuchu pojazdu.
2. Zakres ochrony obejmuje (o ile OWU nie stanowią korzystniej dla ubezpieczonego) minimum:
a) w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu – wypłata: procent sumy ubezpieczenia
odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku (wypłata 100% sumy ubezpieczenia w przypadku
100% trwałego uszczerbku),
b) wypłata 100% świadczenia na wypadek śmierci,
c) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – w wysokości do 10%
sumy ubezpieczenia,
d) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych - w wysokości do 10% sumy
ubezpieczenia,
e) zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji - w wysokości do 10% sumy ubezpieczenia,
f) zwrot kosztów transportu zwłok – w wysokości do 50% sumy ubezpieczenia.
3. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela odnoszące się do kierowcy lub pasażera, dotyczące
sytuacji, gdy kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, gdy pojazd nie posiadał ważnego
badania technicznego, gdy kierowca lub pasażerowie byli w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu
alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, dopuszczone są o ile sytuacje te nie miały wpływ
na powstanie nieszczęśliwego wypadku.
4. Zakres terytorialny: teren RP i zagranica.
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Warunki szczególne do assisatnce
1. Zakres terytorialny - Europa.
2. Zakres ochrony obejmujący co najmniej:
a) organizacja i pokrycie kosztów naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia w przypadku unieruchomienia
pojazdu (na skutek wypadku, awarii, kradzieży części pojazdu lub jego wyposażenia, użycia
niewłaściwego paliwa) - do wysokości 500 zł na jedno zdarzenie na ternie RP i 250 Euro na poza
terenem RP,
b) organizacja i pokrycie kosztów holowania w przypadkach wymienionych powyżej, jeżeli pojazd nie
nadaje się do naprawy na miejscu zdarzenia, do warsztatu naprawczego lub do siedziby oddziału Stacji
– na odległość do 150 km ( z możliwość ustalenia holowania na większą odległość za dopłatą przez
ubezpieczonego)..
c) pokrycie kosztów parkingu (w przypadku powstania wymienionych powyżej zdarzeń poza godzinami
pracy warsztatu) do czasu możliwości odholowania do warsztatu – przez okres 2 doby.
3. Przez awarię rozumie się także awarię oświetlenia zewnętrznego pojazdu, ogumienia, akumulatora,
wycieraczek, pasów bezpieczeństwa, alarmu, zatrzaśnięcie kluczyków lub uszkodzenie kluczyków.
4. Możliwość korzystania z pojazdu zastępczego w okresie 7dni od dnia wystąpienia zdarzenia
5. Nie ma zastosowania franszyzy kilometrowej (zniesienie minimalnego limitu odległości od miejsca
zamieszkania )
Ubezpieczenie assistance zawarte będzie co najmniej dla pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych,
ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony
Postanowienia i informacje dodatkowe
Nowo zakupione pojazdy (nowe i używane) będą na wniosek zamawiającego włączane do ochrony na
warunkach (w tym cenowych) niniejszego zamówienia.
Dla pojazdów wskazanych w poz 1- 8 załączonego wykazu okres ubezpieczenia rozpoczyna się od
03.10.2013r i trwa do 02.10.2014r.
Dla pojazdu wskazanego w poz.9 tj. Mobilnego Punktu Poboru Krwi, który aktualnie nie znajduje się
jeszcze w posiadaniu Zamawiającego, okres ubezpieczenia rozpocznie się w ciągu 30 dni po dostawie
pojazdu na plac RCKiK we Wrocławiu (czyli nie później niż 30.11.2013r.) - zgodnie z umową ZZP33/13/Wrocław z dnia 12-05-2013 zawartą z Zeszuta Sp z o.o. ul .Tużycka 8, 03-683 Warszawa o
dostarczeniu pojazdu do RCKiK we Wrocławiu do dnia 31-10-2013r.
Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia AC, KR:AB06,AB12, AB13, AB21,
Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia NNW: AB06, AB12, AB13, AB21.
Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia OC:: AB13, AB21.
Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia ASS: AB13, AB21.
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3. Klauzule brokerskie
KLAUZULA AB 03
KLAUZULA REPREZENTANTÓW
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
KLAUZULA 06
KLAUZULA PROLONGATY ZAPŁATY SKŁADKI
ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszego
ubezpieczenia, że brak wpłaty przez ubezpieczające składki lub którejkolwiek z rat w terminie
przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani
zawieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez
Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki
zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej
14-dniowy termin do zapłaty składki(raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie,
zakład ubezpieczeń może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

KLAUZULA AB12
KLAUZULA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGANIA SPORÓW
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego.
KLAUZULA AB 13
KLAUZULA STEMPLA BANKOWEGO
jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu
pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym
na właściwy rachunek Zakładu Ubezpieczeń pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego
znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków, w innym przypadku za datę zapłaty uważa się datę,
w której pełna kwota składki lub jej pierwszej raty znalazła się na rachunku Zakładu Ubezpieczeń w taki
sposób, że mógł nią dysponować.
KLAUZULA AB 21
KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.
4. Płatność składki:
Składka z tytułu zawartych ubezpieczeń będzie opłacana jednorazowo w ciągu 14 dni daty
wystawienia dokumentu ubezpieczenia.
5.Szkodowość
rok.

Liczba ryzyk

2009

12

2010

11

2011

11

ryzyko
OC
AC
NW
OC
AC
NW
OC
AC
NW

Wypłata
odszkodowania
0
0
0
0
0
0
2566
3631
0

Liczba ryzk
0
0
0
0
0
0
3
1
0

Rezerwa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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2012

8

2013

8

OC
AC
NW
OC
AC
NW

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Załącznikami do SIWZ są:
1.Wykaz nr 1 – wykaz pojazdów do ubezpieczeń komunikacyjnych
oraz
2.Formularz oferty - Załącznik nr 1
3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2,
4.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 3
5.Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej wykonawcy – Załącznik nr 4
6.Formularz cenowy – Załącznik Nr 5,
7.Oświadczenie o powierzeniu wykonywania części zamówienia podwykonawcom - Załącznik Nr 6,
8.Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia – Załącznik nr 7.
9.Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy - Załącznik Nr 8.

Dyrektor

.............................................................
/Data/

................................................
/Podpis Dyrektora/
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
(pieczątka firmy)
Nazwa i siedziba (adres) Wykonawcy
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Nr telefonu…………………………………
Nr faksu……………………………………..
e-mail……………………………………….
strona internetowa………………………
Do:
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
Wrocławiu

Występując

we

w postępowaniu Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń

komunikacyjnych OC, AC, NW i Assistance należących Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

(znak sprawy.

27 /P/2013):

1.

Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę określoną w Formularzu cenowym
(Załącznik Nr 5), tj. za kwotę łącznie ........................................... zł
(....................................................................................................................................),
2.
Usługę objętą zamówieniem zobowiązujemy się realizować w terminie od 03.10.2013r do
02.10.2014r
3.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”,
nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
zobowiązujemy się spełnić wymienione w Specyfikacji wszystkie wymagania i żądania
Zamawiającego.
3a) Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2

pkt 5 pzp.
*niepotrzebne skreślić
(W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 pzp składa dokument wymagany w SIWZ Część B pkt 4, ppkt 4.1.5)
4.
5.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
Oświadczamy, że zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść projektu umowy
została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

6.

Informujemy o akceptacji dodatkowego zakresu ochrony, franszyz/ udziałów własnych na
poziomie niższym niż określone w SIWZ klauzul:
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dodatkowy zakres ochrony:
L.p.

1.

2

Rodzaj ubezpieczenia

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC

akceptacja

Dodatkowy zakres ochrony
Dokonanie oględzin przez Zakład Ubezpieczeń,
umożliwiających rozpoczęcie naprawy pojazdu w ciągu 24
godzin (1 dzień roboczy) od zgłoszenia szkody

TAK/NIE

Dokonanie oględzin przez Zakład Ubezpieczeń,
umożliwiających rozpoczęcie naprawy pojazdu w ciągu 48
godzin (2 dni robocze) od zgłoszenia szkody

TAK/NIE

Holowanie pojazdu również w przypadku
awarii/uszkodzenia ogumienia pojazdu, bez zastosowania
franszyzy integralnej

TAK/NIE

4

5

5

2

5
TAK/NIE

Całkowite zniesienie franszyzy integralnej
3.

Liczba
pkt

5

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie Assistance

Franszyza integralna w wysokości nie większej niż
200PLN

TAK/NIE

Możliwość korzystania z pojazd zastępczego na czas
naprawy pojazdu do 14 dni (limit na pojazd w okresie
ubezpieczenia 3000zł)

TAK/NIE

Możliwość korzystania z pojazd zastępczego na czas
naprawy pojazdu do 7 dni (limit na pojazd w okresie
ubezpieczenia 2000zł)

TAK/NIE

Włączenie w ramach assistance pozostałych pojazdów
wskazanych w załączniku ( pow.3,5t i na bazie autobusu)
bez konieczności włączania do zakresu opcji pojazdu
zastępczego

TAK/NIE

3

5

2

5

Brak akceptacji: 0 pkt
klauzule dodatkowe:
L.p

Rodzaj ubezpieczenia

klauzula

Akceptacja

Liczba pkt

1

Ubezpieczenie AC

AB03

TAK/NIE

5

2.

Ubezpieczenie Assistance

AB03

TAK/NIE

5

3.

Ubezpieczenie NNW

AB03

TAK/NIE

5

*niepotrzebne skreślić. Brak odniesienia się do któregokolwiek punktu będzie uznany jako brak
akceptacji.
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7.
•
•
•
•
•
•
•
•

Załącznikami do niniejszej oferty są:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2,
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 3
Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej wykonawcy – Załącznik nr 4
Formularz cenowy – Załącznik Nr 5,
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania części zamówienia podwykonawcom - Załącznik Nr 6,
Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia – Załącznik nr 7.
Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy - Załącznik Nr 8.
Oraz wymagane dokumenty:
- odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty,
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
- inne: ……………………………………………..

................................,dnia....................... r...................................................
(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do udziału w postępowaniu:
Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC.AC,NW i
Assistance należących Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab.
Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
oświadczamy, że:

............................................................................................................................
............................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z
2010 r. Nr 113, poz.759).

................................, dnia ...................... r. .................................................
(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń
komunikacyjnych OC.AC,NW i Assistance należących Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
oświadczamy, że:

............................................................................................................................
............................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................, dnia ...................... r. .................................................
(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4
……………………………….
(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń
komunikacyjnych OC.AC,NW i Assistance należących Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
oświadczamy, że:

.........................................................................................................................................................................
..............................................................................
(nazwa Wykonawcy)

1) posiada środki własne na dzień 30.06.2013 r. w wysokości co najmniej 100 % kapitału
gwarancyjnego,
2) posiada na dzień 30.06.2013 r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100%,
3) na dzień składania ofert nie jest w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków
finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub mieć ustanowionego
zarządu komisarycznego (w rozumieniu Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003
r., Dz.U. 124 poz. 1151 z późniejszymi zmianami),

................................,dnia............................. r...................................................
(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

29

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC.AC,NW i Assistance należących
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu

Załącznik nr 5
……………………………….
(pieczęć wykonawcy)

Formularz cenowy
Lp.

Cena ubezpieczenia
Dla AC
Wyszczególnienie

stawka w %
dla
pozostałych
stawka za 1
pojazd

1.

Łącznie liczbowo
Słownie
za wszystkie pojazdy

Ubezpieczenie AC
…………%
…………%
………….

2.

Ubezpieczenie OC posiadaczy
pojazdów

……………….
………………
……………….
.

3.

Ubezpieczenie NNW

………………
……………….
……………...

4.

Ubezpieczenie Assistance

………………
………………
………………

CENA ŁĄCZNA

xxx

................................,dnia....................... r......................................................
(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 6

……………………………….
(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń
komunikacyjnych OC.AC,NW i Assistance należących Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
oświadczamy, że
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................
(nazwa Wykonawcy)

A.* wykonywania żadnej części zamówienia nie powierzy podwykonawcom.

B.* powierzy wykonywanie poniższych części zamówienia następującym podwykonawcom:
Lp.

Oznaczenie i adres
podwykonawcy

Opis zakresu obowiązków w
realizacji
przedmiotu
zamówienia

Podstawa, na jakiej został wyznaczony
podwykonawca (umowa, porozumienie itp.)

(*niepotrzebne skreślić)

................................,dnia................................ r......................................................
(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik Nr 7

UMOWA NR ....................... (wzór)
W dniu ..................... ……… r. we Wrocławiu pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9, w
imieniu której, działają:
1.
................................................................................................................
2.
................................................................................................................
zwanej w dalszej części umowy „Ubezpieczającym”
a ..........................................................................................................................
............................................................................................................................
zwanym dalej „Ubezpieczycielem” reprezentowanym przez upełnomocnionych przedstawicieli:
1.
.................................................................................................................
2.
.................................................................................................................
przy udziale brokera ubezpieczeniowego „Akma-Brokers” sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach
została zawarta umowa ubezpieczenia o następującej treści:
§1
1.Niniejsza umowa generalna reguluje zasady współpracy pomiędzy Ubezpieczającym
i Ubezpieczycielem związane z realizacją ubezpieczeń objętych treścią niniejszej umowy, tj.:
ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, NNW, AC (KR), ASS.

2.Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) kompletna oferta Ubezpieczyciela przyjęta przez Ubezpieczającego,
3) polisy ubezpieczenia lub inne dokumenty ubezpieczeniowe,
4) szczególne warunki ubezpieczenia, jeżeli występują,
5) ogólne warunki ubezpieczenia.

3. W razie wątpliwości odnośnie zapisów umowy stosuje się te zapisy umowy ubezpieczenia, które są
korzystniejsze dla Ubezpieczającego.

4.W ubezpieczeniach realizowanych w ramach niniejszej umowy będzie pośredniczył broker
ubezpieczeniowy – Akma Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Przedstawicielstwo
we Wrocławiu
§2
1.W ramach niniejszej umowy strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie
w dobrej wierze, stosując zasady dobrej praktyki, dołożyć należytej staranności niezbędnej przy
wykonywaniu umowy.
2.Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w
zakresie określonym przez Ubezpieczającego, zgodnym z zasadami niniejszej umowy.
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§3
Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia 03.10.2013r a kończy się 02.10.2014r.,
lub na 12 miesięcy w zależności od daty rozpoczęcia ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów
zgłoszonych do ubezpieczenia po 03.10.2013r a przed 03.10.2014r.
§4
1.

Polisy lub inne dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane nie później niż na 3 dni robocze

przed początkiem okresu ubezpieczenia/odpowiedzialności

wynikającej z niniejszej specyfikacji lub

złożonego wniosku.

§5
1.

Całkowita

składka

za

wszystkie

ubezpieczenia

objęte

niniejszą

umową

wynosi

.......................................... słownie……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………… .
2. Składki za poszczególne pojazdy jednorazowo w termie 14 dni od wystawienia polisy lub innego
dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia.
3. Składki płatne będą przelewem na rachunek bankowy podany przez Ubezpieczyciela.
4. Wysokość składki określonej w pkt. 1 może ulec zmianie w trakcie okresu ubezpieczenia w
przypadkach, o których mowa w § 7 pkt 1) - 4) niniejszej umowy, a także w przypadkach określonych w
SIWZ, w szczególności w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia .
5. Stawki obowiązujące w umowie, określone w załączniku do umowy, są niezmienne przez cały okres
ubezpieczenia.
§6
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Ubezpieczający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Ubezpieczyciel może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§7
Istotne postanowienia niniejszej umowy mogą ulec zmianie w stosunku do treści oferty, o której mowa w §
1 ust. 2 pkt 2, jeżeli:
1) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego
ubezpieczenia określonego w niniejszym SIWZ lub spowodują niezasadność danego
ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ,
2) konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w niniejszym SIWZ będzie
wynikała ze zobowiązań umownych Zamawiającego,
3) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego
ubezpieczenia określonego w niniejszym SIWZ lub spowodują niezasadność danego
ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ (np. pojawienie się lub ujawnienie nowych zagrożeń,
okoliczności pociągających za sobą możliwość powstania wypadku, sprzedaż, likwidacja lub
zakup pojazdu mechanicznego),
4) nastąpią zmiany w mieniu Zamawiającego, które skutkować będą koniecznością skorygowania
sum ubezpieczenia lub limitów podanych w SIWZ
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5)

nastąpi zmiana składki w sytuacjach określonych w § 5 ust. 4 umowy.

§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010.Nr 113. poz.774 ze zm.)
oraz inne odpowiednie przepisy prawne.
§9
Wszystkie spory wynikłe na tle stosowania umowy poddaje się Sądowi miejscowo właściwemu dla
Ubezpieczającego.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

UBEZPIECZYCIEL:

UBEZPIECZAJĄCY:

________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akceptuję wzór umowy
................................,dnia................................ r......................................................
(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 8
……………………………….
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY

Imię i nazwisko

Wzór podpisu

Wzór parafy

Pieczątka imienna

1.

2.

Uwaga:
W imieniu podmiotów gospodarczych do wykazu należy wpisać tylko te osoby, które są uprawnione do ich
reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach
rejestrowych tych podmiotów.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobom nie figurującym w dokumentach rejestrowych – należy
dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis potwierdzony za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.

................................,dnia.........................r...................................................
(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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Wykaz nr 1
2.
DW 3142S
Mercedes Sprinter
311 CDI Furgon
Samochód ze specjalną
zabudową. Wartość zabudowy
(ok.40tys zł)

3.
DW 723LV
Chevrolet Orlando

Nr podw.
Nast. b.t.

uniwersalny do przewozu osób
130.000zł brutto z VAT
243 000
950KG
2148
7
2008
Immobiliser, monitoring
GPS,autoalarm
WDB9062351N407187
23.11.13

ciężarowy
60.000zł z VAT
568 000
1625
2151
3
2002
Immobiliser,
monitoring
GPS,autoalarm
WDB9036621R414831
01.08.14

osobowy
41.000 z Vat
79 000
760
1796
7
2010 (pierwsza rejestracja maj 2011)
immobilizer,
monitoring GPS, autoalarm.
KL1YF7559BK053422
08.05.2014

1rejestr.
Ilość kluczy

05.12.2008
2 oryginalne

23.08.02
2 oryginalne

09.05.2011
2 oryginalne

4.
DW 759 AT
IVECO
Zabudowa chłodnicza z agregatem
(wartość 10.000zł)

5.
DW628HK
RENAULT KANGOO

6.
DW627HK
RENAULT KANGOO

ciężarowy
28000 z VAT
101 000
1850
2798
3
1999
Autoalarm, monitoring GPS
ZCFC49701X5219067
29.11.2013
07.12.99
2nieoryg

OSOBOWY
19 000 z VAT
22 500

OSOBOWY
18 000z VAT
66 500

1598
5
2008
ALARM, monitoring GPS
VF1KW0DB540561830
22.03.14
23.03.09
2 oryginalne

1598
5
2008
ALARM, monitoring GPS
VF1KW0DB540561829
22.03.14
23.03.09
2 oryginalne
9
………………
Mercedes –Benz Model Tourismo
RHD typ – 632
Wyposażenie – mobilny punkt do
poboru krwi ( wartość zabudowy
uwzględniona w cenie nabycia
poniżej)
Specjalny /ambulatorium na bazie
autobusu/
2 350 000,00zł

NR.rej
Marka model
Wyposażenie
dodatkowe
uwględnione w
wartości poniżej
rodzaj
Wartość
Przebieg
ładowność
Poj. silnika
L. miejsc
Rok prod.
zabezpieczenia

NR.rej
Marka model
Wyposażenie
dodatkowe
uwględnione w
wartości poniżej
rodzaj
Wartość
Przebieg
Ładown.
Poj. Siln.
L.miejsc
r..prod
zabezpieczenia
Nr podw
Nast. b.t.
1rejestr.
Il.kluczy

1.
DW901HG
MERCEDES SPRINTER 315 CDI
Samochód ze specjalną zabudową.
Wartość zabudowy (ok.80tys zł)

NR.rej
Marka model

7.
DW 198LX
IVECO Daily 35C14V

8.
DW804FV
IVECO Daily 35C15

Wyposażenie
dodatkowe
uwględnione w
wartości poniżej
rodzaj

Część bagażowa, komora
chłodnicza wraz z półkami, winda
oraz część pasażerska z 6-fotelami
Wartość zabudowy50.000zł)
osobowy

Część bagażowa z półkami,
część pasażerska z 6-ścioma
fotelami (wartość zabudowy
15.000zł)
OSOBOWY

Wartość

140.000 z VAT

69.000 z VAT

Przebieg
Ładown.
Poj. Siln.
L.miejsc
r..prod
zabezpieczenia
Nr podw
Nast. b.t.
1rejestr.
Il.kluczy

32 500
3490
2998 cm
9
2011
Immobilizer,alarm, monitoring GPS
ZCFC35A37B5872771
27.05.2014
31.05.2011
2 oryg.

97 000
3490
2998
9
2008

Koło aluminiowe,

nowy

9
2013
Immobilizer, alarm, gps

ZCFC35A8085732024
02.05.2014
07.05.2008
2 oryg.
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