
Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ  OFERTY 

Przedmiot postępowania
„Kompleksowe ubezpieczenie  mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki
Odpadami S.A. w Bielsku-Białej” 12/ZP/ZGO/2013

Zamawiający Nazwa: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. 
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315d
Regon: 072321490
NIP: 547-19-00-421

Oferent Nazwa: 
Adres: 
Regon: 
NIP: 

Lp. Wyszczególnienie Suma Ubezpieczenia
w PLN

Składka

1.
Ubezpieczenie od ognia i innych 
zdarzeń losowych

49 353 196,70 PLN
…..…………..……….… PLN

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN
………………………..… PLN

1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN
………………………..… PLN

1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN
………………………..… PLN

1.4. Maszyny, urządzenia, środki trwałe 24 201 396,47 PLN
………………………….. PLN

1.5. Urządzenia techniczne 6 496 203,95 PLN
………………………..… PLN

1.6. Środki transportu 259 100,64 PLN
………………………..… PLN

1.7. Wyposażenie 131 644,17 PLN
………………………..… PLN

2. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń 30 127 207,53 PLN
……………………….… PLN

3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1 886 172,77 PLN
……………………….… PLN

3.1. Urządzenia techniczne 1 578 378,07 PLN
………………………..… PLN

3.2. Stacjonarny sprzęt elektroniczny 247 840,01 PLN
………………………..… PLN

3.3. Przenośny sprzęt elektroniczny 34 473,47 PLN
………………………..… PLN

3.4. Oprogramowanie 25 481,22 PLN
………………………..… PLN

4.
Ubezpieczenie wyposażenia od 
kradzieży z włamaniem i rabunkiem

127 364,77 PLN
……………………….… PLN

5.
Ubezpieczenie gotówki od kradzieży 
z włamaniem

20 000,00 PLN
………………………..… PLN

6. Ubezpieczenie gotówki od rabunku 20 000,00 PLN
………………………..… PLN

7.
Ubezpieczenie OC z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego
mienia

500 000,00 PLN 

limit na jedno i wszystkie

zdarzenia
…………………………. PLN

4.1. Odpowiedzialność cywilna 

pracodawcy

300 000,00 PLN
…………………………. PLN

Łączna suma składek …………………………..PLN
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Słownie : ………………………………………………………………………………………………

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

1.1. Franszyza (rodzaj i wysokość)

1.2. Udział własny

2. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

2.1. Franszyza (rodzaj i wysokość)

2.2. Udział własny

3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

3.1. Franszyza (rodzaj i wysokość)

3.2. Udział własny

4. Ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem

4.1. Franszyza (rodzaj i wysokość)

4.2. Udział własny

5. Gotówka

5.1. Franszyza (rodzaj i wysokość)

5.2. Udział własny

6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego 
mienia

6.1. Franszyza  (rodzaj i wysokość)

6.2. Udział własny

Termin związania
ofertą

Oświadczam, że złożoną ofertą jesteśmy związani przez okres dni:
30

Data sporządzenia

Podpisy i pieczęcie
osób

upoważnionych
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Pieczęć firmowa

Nazwa Wykonawcy .................................................................
.................................................................
.................................................................

Adres .................................................................
.................................................................

Oświadczenie o możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne

W  imieniu  Wykonawcy  oświadczam,  iż  przystępując  do  postępowania  na  „Kompleksowe
ubezpieczenie  mienia  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych,  oraz  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  Zakładu  Gospodarki  Odpadami  S.A.  w  Bielsku-Białej”
12/ZP/ZGO/2013  Wykonawca:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiada niezbędną  wiedzę i  doświadczenie. 
3.  Dysponuje   potencjałem   technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

......................                           ..........................................
(data)                                                                                  (podpis upoważnionego      
                                                                                                         przedstawiciela Wykonawcy)



Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Pieczęć firmowa

Nazwa Wykonawcy .................................................................
.................................................................
.................................................................

Adres .................................................................
.................................................................

Oświadczenie Wykonawcy

W  imieniu  Wykonawcy  oświadczam,  iż  przystępując  do  postępowania  na  „Kompleksowe
ubezpieczenie   mienia  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych,  oraz  ubezpieczenia
odpowiedzialności  cywilnej  Zakładu  Gospodarki  Odpadami  S.A.  w  Bielsku-Białej”
12/ZP/ZGO/2013.  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r.
poz. 907).

......................                           ..........................................
(data)                                                                                   (podpis upoważnionego      
                                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Pieczęć firmowa

Nazwa Wykonawcy .................................................................
.................................................................
.................................................................

Adres .................................................................
.................................................................

Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczamy, że:
 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo

zamówień publicznych *,
 należymy do grupy kapitałowej,  o  której  mowa w art.  24 ust.  2  pkt  5 ustawy Prawo

zamówień  publicznych*.  W  przypadku  przynależności  Wykonawcy  do  grupy
kapitałowej,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy
kapitałowej.

*niewłaściwe skreślić

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców.

……...............................   ………………………………………
  (miejscowość, data)       (pieczęć i podpis osób uprawnionych 

            do podejmowania zobowiązania)
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Pieczęć firmowa

Nazwa oferenta .................................................................
.................................................................
.................................................................

Adres .................................................................
.................................................................

Oświadczenie

1.  W  imieniu  Wykonawcy  oświadczam,  iż  przystępując  do  postępowania  na
„Kompleksowe  ubezpieczenie   mienia  od  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych,  oraz
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-
Białej” 12/ZP/ZGO/2013 uzyskałem wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
Zapoznałem się z warunkami postępowania i  realizacji  zamówienia zawartymi  w SIWZ wraz
z jej załącznikami i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń, a zawarty w SIWZ projekt Umowy
(Załącznik nr 6 do SIWZ) akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru oferty do zawarcia
umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego. 

2. W imieniu Wykonawcy oświadczam, że składka ubezpieczeniowa będzie utrzymywana
w 4 równych ratach z terminem płatności do 30-ego danego miesiąca.

3.  W  imieniu  Wykonawcy  oświadczam,  że  utrzymamy  stałą  cenę  przez  okres
obowiązywania umowy.

......................                           ..........................................
(data)                                                                                  (podpis upoważnionego      
                                                                                                                            przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt Umowy

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ 

NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A.

12/ZP/ZGO/2013

zawarta w dniu ………………… roku w Bielsku-Białej

pomiędzy

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

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą,  wpisanym  do  KRS   nr  ……………….,

NIP…….………………..,  REGON……..…………………..  reprezentowanym  przez:

………………………………………….

a

Zakładem Gospodarki  Odpadami S.A.,  ul.  Krakowska 315d, 43-300 Bielsko -  Biała,   zwanym w

dalszej części umowy Zamawiającym, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców  w Sądzie Rejonowym w

Bielsku – Białej pod numerem KRS nr 0000044393, o kapitale zakładowym w wysokości 11.580.300,00

zł (wpłaconym w całości) i nadanym numerze NIP 547-19-00-421, REGON 072321490, reprezentowaną

przez:

……………………………………………….

……………………………………………….

                                                                                 § 1

1. Na  podstawie  niniejszej  umowy  Ubezpieczyciel  udziela  Ubezpieczonemu  ochrony

ubezpieczeniowej 

w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

2. Przedmiotem  umów  ubezpieczenia  zawieranych  w  ramach  niniejszej  Umowy  Generalnej  będą

ryzyka wymienione w SIWZ:

a) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja,

implozja,  upadek  statku  powietrznego,  huragan,  deszcz  nawalny,  powódź,  grad,  śnieg,  lawina,

osunięcie i zapadanie ziemi, uderzenie pojazdu kołowego, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy,

dym,  sadza,  szkody  wodociągowe,  akcja  ratownicza  prowadzona  w  związku  ze  zdarzeniami

objętymi  ochroną,  szkody  spowodowane  przez  zanieczyszczenie  lub  skażenie  ubezpieczonego

mienia z powodu zdarzenia objętego ochroną), 
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b) Ubezpieczenie od uszkodzeń maszyn i urządzeń;

c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

3. W przypadku konieczności zawarcia dodatkowych ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie

aneksy określające szczegółowo przedmiot, zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

                                                                                  § 2

Umowa   dotycząca  ubezpieczeń,  o  których  mowa  w  §  1  ust.1  zawarta  zostanie  na  okres  12

miesięcy, od dnia…………………………….do dnia………………………………..

                                                                                  § 3

1. Zakres  ubezpieczeń  zawartych  na  podstawie  Umowy  Generalnej  określony  jest  szczegółowo

w SIWZ wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będą miały zastosowanie

postanowienia SIWZ,  oraz niniejszej Umowy Generalnej oraz właściwych ogólnych warunków

ubezpieczeń.

2. Warunki  określone  w  SIWZ  i  niniejszej  Umowie  Generalnej  mają  pierwszeństwo  przed

postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń.

                                                                             § 4

1. Składka  za  udzielaną  ochronę  ubezpieczeniową  wynikającą  z  Umowy  ,  ustalona  w  wyniku

postępowania przetargowego w wysokości………………………… zostanie podzielona na 4 równe

raty.

2. Składki płacone będą do 30-ego dnia danego miesiąca.

                                                                             § 5

Stawki   podane  w  ofercie  z  dnia………………………..  są  stałe  przez  okres  obowiązywania

umowy.

                                                                             § 6

1. Strony  tj.  Zamawiający  i  Wykonawca  zastrzegają  sobie  możliwość  zmian  warunków  Umowy

Generalnej  oraz  umów ubezpieczenia  w trakcie  ich  trwania  zgodnie  z  art.  144 Ustawy Prawo

zamówień publicznych w przypadku gdy zmiana ta dotyczyć będzie:

a) Na wniosek Zamawiającego,  zmian  w przedmiocie  ubezpieczenia  w polisach wystawianych  na

okres wskazany w SIWZ. Dopuszczane zmiany dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum
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ubezpieczenia,  terminu  realizacji  zamówienia  oraz  zakresu  działalności  Zamawiającego

przekazanych przez Zamawiającego.

b) Udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego,  w trybie z

wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Wykonawca,  któremu  zostanie  udzielone  zamówienie  podstawowe,  zobowiązany  będzie  do

zastosowania  w  zamówieniach  uzupełniających  stawek  nie  wyższych  niż  zastosowane  w

zamówieniu podstawowym.

2. Wszystkie doubezpieczenia zawierane w trakcie trwania umowy kalkulowane będą na  bazie stawek

określonych w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).

                                                                               § 7

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od ………………..r do ……………………… zgodnie z

zapisem § 2 z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron na dwa miesiące przed upływem

okresu odpowiedzialności.

2. Na okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel wystawi polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie

umowy ubezpieczenia

                                                                               § 8

Wszelkie zmiany warunków niniejszej  Umowy Generalnej  oraz umów ubezpieczenia wymagają

formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                               § 9

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy

Kodeksu Cywilnego, Ustaw ubezpieczeniowych z dnia 22.05.2003 r. oraz ustawy Prawo zamówień

publicznych.                                                                        

                                                                              § 10

Spory  wynikające  z  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  w  pierwszej  kolejności  na  drodze

polubownej, a dopiero w braku możliwości osiągnięcia porozumienia przez sąd rzeczowo właściwy

dla siedziby Ubezpieczonego.                                                            

                                                                             § 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA
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