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1  INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM NAZWA (FIRMA) I ADRES 

1.1 Zamawiający 

1.1.1 Nazwa:           Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą  

   w Gliwicach 

1.1.2 Adres:   44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 

1.1.3 Telefon; faks:  tel. 32 330 46 00;  faks: 32 330 46 01 

1.1.4 NIP:   631-21-25-476 

1.1.5 REGON:   273604433 

1.1.6 Kapitał zakładowy:            46 714 500 zł 

1.1.7 Symbol klasyfikacji działalności:  PKD:  49.392. Z  

1.1.8 Podstawowy przedmiot działalności: transport pasażerski miejski - wykonywanie przewozów 

w zakresie publicznej komunikacji miejskiej  

1.1.9 KRS   0000102832 

1.1.10 e-mail:    info@pkm-gliwice.com.pl  

1.2 Sposób wykorzystania autobusów: 

W zakresie podstawowej działalności Spółka świadczy usługi na rzecz Górnośląsko- Zagłębiowskiej 

Metropolii / Zarząd Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach, ul. Barbary 21A, 40-053 

Katowice.  

2  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

2.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. 

z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, tel. 32 330 46 00, e-mail: info@pkm-

gliwice.com.pl 

b) W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w PKM, Sp. z o.o. 

osobą właściwą do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi jest powołany w dniu 25.05.2018 roku 

Inspektor ochrony danych osobowych, e-mail: iod@pkm-gliwice.com.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Zawarcie ubezpieczeń 
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komunikacyjnych pojazdów będących własnością Zamawiającego na rok 2022” (nr sprawy: 

PKM/PN/TP/2/2021/R); 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 

Pzp”; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

− nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

  

 

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. 

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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3  POSTANOWIENIA OGÓLNE, TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia z zastosowaniem przepisów opisanych w Dziale III 

Rozdział 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 275-296), prowadzone jest zgodnie 

z  Regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp. 

z o.o. w Gliwicach, w ramach zamówienia sektorowego, którego wartość jest niższa niż progi unijne, 

o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 

(t.j. Dz.U.2021 poz.1129 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”. 

3.2 Specyfikacja Warunków Zamówienia została udostępniona na Platformie Zakupowej Zamawiającego. 

3.3 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art.136 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

3.4 Treść złożonych ofert musi być zgodna z warunkami zamówienia pod rygorem ich odrzucenia, zgodnie 

z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

3.5 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3.6 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I PODSTAWY ZAWARCIA UMÓW UBEZPIECZENIA 

4.1 Przedmiotem zamówienia są: 

4.1.1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, Symbol wg CPV: 66516100-1 

4.1.2 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), Symbol wg 

CPV:  66512100-3 

4.1.3 Ubezpieczenie autocasco oraz assistance dla samochodu osobowego, Symbol wg CPV: 

66514110-0 

4.2 Podstawy zawarcia umów ubezpieczenia: 

4.2.1 Ustawa z dnia o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych ( t.j. Dz. U. 2021 poz. 854). 

4.2.2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) właściwe 

wybranej ofercie. 

4.2.3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco i Assistance właściwe wybranej ofercie. 
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4.3 Opis przedmiotu zamówienia  

4.3.1 Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 

4.3.1.1 Przedmiot ubezpieczenia: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. 

4.3.1.2 Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń 

Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. 2021, poz.854 z póżn.zm.). 

4.3.1.3 Wymagane sumy gwarancyjne: minimalne, wymagane przepisami Ustawy. 

4.3.1.4 Ubezpieczenie OC  zawarte pomiędzy stronami obejmuje swoim zakresem również szkody 

spowodowane przez pojazdy stanowiące własność PKM Sp. z o.o. w Gliwicach 

nieposiadające ważnych badań technicznych w czasie udokumentowanego kartą drogową 

dojazdu do stacji diagnostycznej w celu przeprowadzenia tych badań. Pojazdy te zaopatrzone 

są we wtórnik tablicy rejestracyjnej oraz czasowe pozwolenie wydane przez organ 

administracji publicznej na podst. Art.74 ust.2 pkt.2c. ustawy prawo o ruchu drogowym. 

4.3.1.5 Pojazdy objęte ubezpieczeniem posiadają licencje wyłącznie na krajowy przewóz osób.  

4.3.1.6 Wykaz pojazdów przeznaczonych przez Zamawiającego do ubezpieczenia, przedstawiony 

został w Załączniku nr 3 do niniejszego dokumentu.  

4.3.1.7 Zamawiający zastrzega możliwość zmian liczebności w/w floty pojazdów ze względu na 

wycofanie z eksploatacji lub nabycie nowych pojazdów. Oferta Wykonawcy musi pozostać 

wiążąca pomimo tych zmian. 

4.3.1.8 Wysokości składek ustalone w niniejszej UMOWIE mają również zastosowanie do pojazdów 

nabytych przez Ubezpieczającego i zgłaszanych do ubezpieczenia w okresie trwania 

niniejszej UMOWY. 

4.3.2 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 

4.3.2.1 Przedmiot ubezpieczenia: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy 

i pasażerów (NNW): zdarzenia na terytorium RP. 

4.3.2.2 Zakres ubezpieczenia: śmierć i trwałe inwalidztwo. 

4.3.2.3 Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków (NNW) właściwe wybranej ofercie.  
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4.3.2.4 Wymagana suma ubezpieczenia: 10.000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby w  liczbie zgodnej 

z liczbą miejsc w pojeździe, określoną w dowodzie rejestracyjnym. 

4.3.2.5 Liczba miejsc w pojazdach przedstawiona została w załączniku nr 3 do niniejszego 

dokumentu.  

4.3.3 Ubezpieczenie autocasco i assistance samochodu osobowego Opel Insignia 

4.3.3.1 Suma gwarancyjna: 36 900 zł brutto 

4.3.3.2 AC: zakres pełny (serwisowy; konsumpcja sumy ubezpieczenia zniesiona; udział własny 

w szkodach zniesiony, franszyza integralna zniesiona, franszyza redukcyjna zniesiona) 

4.3.3.3 ASS: (bez franszyzy kilometrowej) 

4.3.3.4 model / wersja: Insignia Cosmo A 2.0 DTH Start/Stop, 120 kW / 163 KM (MT6) 

4.3.3.5 przebieg na dzień 14.10.2021: 197 600 km 

4.3.3.6 zakres terytorialny: UE 

4.4 Szkodowość 

Przebieg szkodowy w okresie 01.01.2018 - 11.10.2021 został przedstawiony w zaświadczeniach 

dostarczonych przez ubezpieczycieli. Zaświadczenia te stanowią Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do 

niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Okres ubezpieczenia:  

− od 01.01.2022 lub zgodnie z datami zarejestrowania pojazdów 

− do 31.12.2022 lub do dnia upływu wielokrotności 12 miesięcy od dnia zarejestrowania 

pojazdów  

6  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCÓW  

6.1 O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który: 

6.1.1 nie podlega wykluczeniu, tj. wobec którego nie zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 

1 pkt 1-6 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postanowień o których mowa w art. 393 ust. 4 tj. 

W  postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu 

w przypadku, o którym mowa wart.108 ust.1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa 

wart.108ust.1pkt2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo 

wymienione wart.108 ust.1 pkt 1 lit. h. 

6.1.2 nie podlega wykluczeniu na postawie następujących dodatkowych przesłanek: 
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6.1.2.1 o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp, tj. który naruszył obowiązki dotyczące 

płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składnia wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w  sprawie spłaty tych należności. 

6.1.2.2 o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. tj. w stosunku, do którego otwarto 

likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ 

z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w  przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury;  

 

6.2 Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 

i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 110 

ust. 2, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 3 tegoż artykułu. 

6.3 Spełnia warunki udziału dotyczące:  

6.3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje warunków 

w tym zakresie; 

6.3.2 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności: Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy udowodnienia, że posiada on zezwolenie, od którego uzależnione jest prawo do 

świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia; 

6.3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie;  

6.3.4 zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie. 

6.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 6, dokonana zostanie zgodnie 

z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 

wyszczególnionych w pkt. 7. Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki 

Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.  
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7  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

7.1 W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt 6 Wykonawca winien złożyć: 

7.1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w p.6.3 (Załącznik A1 do 

Formularza ofertowego); 

7.1.2 zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument 

potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia 

objętego niniejszym postępowaniem; 

7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa 

w art.108 ust.1 pkt 1-6 ustawy Pzp, a także art.109 ust.1 pkt 1 oraz 4 ustawy Pzp Wykonawca winien 

złożyć: 

7.2.1  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik A2 do Formularza ofertowego); 

 

8  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. OSOBY UPRAWNIONE DO 

KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

8.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający wprowadza 

jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania formę pisemną przekazywania informacji, 

dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień itp.  

8.2 W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko 

elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. (dalej zwana jako „Platforma 

Zakupowa” lub „Platforma”), tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski 

lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w SWZ, składane są 

przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice . 

8.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl 

Open Nexus Sp. z o.o. (http://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ). 

8.4 Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę i  godzinę 
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ich przekazania na Platformę Zakupową Zamawiającego, co oznacza, że data i godzina określona na 

platformie Zakupowej jest datą i godziną przyjęta przez Zamawiającego przy określeniu terminu wpływu 

oferty, wniosków, dokumentów i oświadczeń. 

8.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udzieli 

niezwłocznie wyjaśnień, na zasadach, o których mowa w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp. 

8.6 Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SWZ.   

8.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej. 

8.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym na Platformie Zakupowej. 

8.9 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy Zamawiającego: 

− Małgorzata Ustrzycka- tel. (032) 33 04 650 

− godziny pracy osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: w dni robocze, 

od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 8:00 do 13:00. 

9  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

10  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 90 dni licząc od dnia składania ofert, tj. od dnia 
28.10.2021 r. do dnia 25.01.2022, przy czym pierwszym dniem związania jest dzień, w którym upływa 
dzień składania ofert 

11  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

11.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SWZ i przygotować 

ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

11.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SWZ. 

11.3 Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w języku polskim z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formie .pdf, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczątka 

imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w  imieniu Wykonawcy. 
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Jeżeli oferta będzie podpisana przez  inne osoby Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do 

składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę. Dopuszcza się złożenie oferty 

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym wystawionym przez 

dostawcę kwalifikowalnej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikowane – 

podpis elektroniczny, spełniające wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05.09.2016r. 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016 poz. 1579). 

11.4 Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej przez Platformę, o której mowa w pkt 8.2 SWZ (pliki 

są szyfrowane przez Platformę w momencie ich przesłania na Platformę), dlatego też ich treść jest 

niewidoczna do momentu odszyfrowania przez Zamawiającego, co następuje po terminie otwarcia 

ofert. 

11.5 Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane w sposób i przez osoby, o których mowa 

w punkcie 11.3 SWZ. 

11.6 Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez Wykonawcę. 

Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu 

i wstawienie obok zapisu innego. 

11.7 Oferta winna zawierać wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami; 

11.8 Uwaga: Zaleca się, aby do oferty dołączony był spis treści. 

11.9 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

11.10 Zamawiający poprawia w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie,  

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

11.11 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 

wycofać złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzanych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być 

złożone w formie przewidzianej przez Zamawiającego dla złożenia oferty, przed upływem terminu 

składania ofert.  
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12  FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

12.1 Ofertę należy złożyć elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. za 

pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice. 

12.2 Termin składania ofert upływa w dniu  28.10.2021r. o godz. 10:30 . 

12.3  Termin otwarcia ofert: zgodnie z art. 222 ustawy Pzp. 

12.4 Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na Platformie informacje o kwocie jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

13  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

13.1 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej informacje o: 

13.1.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

13.1.2 cenach zawartych w ofertach. 

13.2 Podczas badania i oceny ofert, Zamawiający: 

13.2.1 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 7 SWZ,  dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 6 SWZ lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

13.2.2 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

13.2.3 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7 SWZ. 

13.2.4 Może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 

13.2.5 Poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z Zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian 
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w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

14  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

14.1 Cenę oferty należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym. 

14.2 Cena ustalona w Formularzu Ofertowym obowiązuje na okres ważności umowy. 

14.3 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny 
lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

14.4 Rozliczenia między stronami odbywać się będą w złotych polskich.  

15  KRYTERIA OCENY OFERT 

15.1 Podstawę oceny ofert będzie stanowiła cena ofertowa (łączna składka za roczny okres ubezpieczenia 

pojazdów ujętych w wykazach zawartych w niniejszej SWZ). 

15.2 Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny – waga 

100% zgodnie ze wzorem: 

Oferta zawierająca najniższą cenę (spośród ofert nieodrzuconych) uzyska 100 pkt., następne 
kolejne oferty odpowiednio, proporcjonalnie mniej wg formuły: 

 

liczba punktow za cene C =
najnizsza cena

cena badanej oferty
× 100 

 

15.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zakończeniu postępowania, będzie miała 

najniższą cenę ofertową. 

16  NEGOCJACJE DODATKOWE 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji treści ofert złożonych przez 

Wykonawców, zgodnie z art. 275 pkt. 2) ustawy Pzp.  
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17  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  

17.1  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

17.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom; 

17.1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i  prawnym. 

17.2 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

17.2.1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

17.2.2 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć 

tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

17.2.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

17.2.4 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

17.3 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja 

o unieważnieniu postepowania zostaje niezwłocznie udostępniona na Platformie. 

17.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny albo unieważnić postępowanie. 

18  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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19  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

Zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych w roku 2022 

Zawarta w dniu ............... r. w Gliwicach i obowiązująca od dnia…………….. 

Pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział Gospodarczy KRS nr 0000102832  

z siedzibą w: 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150, 

NIP: 631-21-25-476, kapitał zakładowy: 46 714 500 zł 

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez:: 

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

i 
.............................................................................................................................................  

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez: 

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

 

Art .1.  

1) Przedmiotem niniejszej UMOWY jest ustalenie warunków oraz zasad zawierania przez Ubezpieczającego 

ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe 

w związku z ruchem tych pojazdów zwanego dalej OC, ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych 

wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczonych pojazdów zwanego dalej NNW oraz ubezpieczenia 

autocasco (AC) i assistance (ASS) samochodu osobowego Opel Insignia. 

2) Ubezpieczenie zawarte pomiędzy stronami obejmuje swoim zakresem również szkody spowodowane 

przez pojazdy stanowiące własność PKM Sp. z o.o. w Gliwicach nieposiadające ważnych badań 

technicznych w czasie udokumentowanego kartą drogową dojazdu do stacji diagnostycznej w celu 

przeprowadzenia tych badań. Pojazdy te zaopatrzone są we wtórnik tablicy rejestracyjnej oraz czasowe 

pozwolenie wydane przez organ administracji publicznej na podst. Art.74 ust.2 pkt.2c. ustawy prawo 

o  ruchu drogowym. 

3) Niniejsza UMOWA nie jest umową ubezpieczenia. 

4) W ramach niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia, przedmiotem których będzie 

ubezpieczenie ryzyk, o których mowa w ust. 1. 
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Art .2.  

1) Zakres ubezpieczenia: 

a) OC - zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  (Dz.U. 2021 poz. 854  z późn. 

zmianami), 

b) NNW - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) właściwe 

wybranej ofercie tj.: ............. 

c) AC - zakres pełny (serwisowy; konsumpcja sumy ubezpieczenia zniesiona; udział własny w szkodach 

zniesiony, franszyza integralna zniesiona, franszyza redukcyjna zniesiona). Pozostałe warunki 

zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia właściwymi wybranej ofercie, tj,……… 

d) ASS - (bez franszyzy kilometrowej). Pozostałe warunki zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia 

właściwymi wybranej ofercie, tj,……… 

2) Wymagane sumy: 

a) OC -  gwarancyjna: minimalna, wymagana przepisami Ustawy, 

b) NNW – ubezpieczenia: 10.000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby w liczbie zgodnej z liczbą miejsc 

w pojeździe, określoną w dowodzie rejestracyjnym, 

c) AC - suma gwarancyjna: 36 900 zł brutto. 

3) Dokumenty ubezpieczenia 

a) potwierdzeniem zawartych umów ubezpieczenia będą polisy podpisane przez WYKONAWCĘ oraz przez 

ZAMAWIAJĄCEGO oraz wystawione oddzielnie dla każdego pojazdu potwierdzenia zawarcia 

ubezpieczenia. 

b) WYKONAWCA dostarczy dokumenty ubezpieczeniowe do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 10 

dni przed początkiem wynikającego z nich okresu ubezpieczenia. 

4) Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie zapisów niniejszej umowy są: 

ze strony ZAMAWIAJĄCEGO :  

ze strony WYKONAWCY:  

Art .3.  

1) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za ochronę ubezpieczeniową faktycznie udzieloną 

w ramach niniejszej UMOWY, odpowiednio do liczby i rodzaju pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia, 

z zastosowaniem składek ubezpieczeniowych określonych w niniejszej UMOWIE. 

2) Składka za każdą z polis płatna jest przez Zamawiającego w 4 ratach kwartalnych: 
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- I rata – płatna w terminie 15 dni od daty początku okresu ubezpieczenia 

- II rata – płatna do końca 3. miesiąca okresu ubezpieczenia 

- III rata – płatna do końca 6. miesiąca okresu ubezpieczenia  

- IV rata – płatna do końca 9. miesiąca okresu ubezpieczenia. 

3) Tabela stawek i składek 

Ubezpieczenie OC 

lp 
kategoria pojazdów 

zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym 
składka za 12 miesięczny 

okres ubezpieczenia 

1  autobusy  

2  samochód specjalny - holownik  

3  samochody ciężarowe dopuszczalna ładowność 862 kg  

4  
samochody osobowe 

pojemność silnika 1997 cm3  

5  pojemność silnika 1956 cm3  

6  ciągnik rolniczy  

7  ładowarka  

 Ubezpieczenie NNW 
składka za 12 miesięczny 

okres ubezpieczenia 
za jedno miejsce 

8  Suma ubezpieczenia / miejsce: 10.000 zł; ilość miejsc: 24 558  

 Ubezpieczenie AC  
składka za 12 miesięczny 

okres ubezpieczenia 

9  Opel Insignia  

 Ubezpieczenie ASS  
składka za 12 miesięczny 

okres ubezpieczenia 

10  Opel Insignia  

4) Wysokości składek ustalone w niniejszej UMOWIE mają również zastosowanie do pojazdów nabytych przez 

Ubezpieczającego i zgłaszanych do ubezpieczenia w okresie trwania niniejszej UMOWY. 

Art .4.  

W terminie 14 dni po zakończeniu każdego kwartału ubezpieczenia oraz na 30 dni przed końcem okresu 

ubezpieczenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o wypłaconych w  minionym okresie 

odszkodowaniach i utworzonych rezerwach na odszkodowania. 

 

 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/


Zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów będących własnością Zamawiającego na rok 2022 

Nr sprawy: PKM/PN/TP/2/2021/R        Przetarg nieograniczony - str.18 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o. o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

  tel. (032) 3304 600;  fax (032) 3304 601;   e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl;   www.pkm-gliwice.com.pl 

NIP 631-21-25-476                 kapitał zakładowy 46 714 500 zł 

Numer KRS 0000102832 Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 

 

Art .5.  

1) Niniejsza UMOWA wchodzi w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywać w okresie od 01.01.2022 do 

31.12.2022. 

2) Z tytułu poszczególnych umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszej UMOWY WYKONAWCA 

udziela ochrony ubezpieczeniowej od 01.01.2022 godz.00:01 do 31.12.2022 godz.24:00.  

3) Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej UMOWY nie wpływa na zobowiązania wynikające 

z poszczególnych zawartych umów ubezpieczenia. 

Art .6.  

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą UMOWĄ stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2) Wszelkie zmiany niniejszej UMOWY wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie strony. 

3) Niniejsza UMOWA sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egz. dla 

WYKONAWCY i 1 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO. 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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20  INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

20.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy winni złożyć oferty na całość 

Zapytania ofertowego. 

20.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

21  ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ 
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22  ZAŁĄCZNIK NR 2 do SWZ 

 

 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/


Zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów będących własnością Zamawiającego na rok 2022 

Nr sprawy: PKM/PN/TP/2/2021/R        Przetarg nieograniczony - str.21 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o. o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

  tel. (032) 3304 600;  fax (032) 3304 601;   e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl;   www.pkm-gliwice.com.pl 

NIP 631-21-25-476                 kapitał zakładowy 46 714 500 zł 

Numer KRS 0000102832 Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 

 

23  ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ 

 
 

Załącznik nr 3 do SWZ 
PKM/PN/TP/2/2021 

Pojazdy do ubezpieczenia w 2022 r.  

Lp. 
Marka/

typ 
Nr 

rejestr. 
Nr 

VIN 
Rok 

prod. 

Ilość 
miejsc 
siedz. 

z 
kierowcą 

Ilość 
miejsc 

stojących 

Ilość 
miejsc 
razem 

początek 
okresu 

ubezpiecz. 

koniec 
 okresu 

ubezpiecz. 

Pojem 
ność  

silnika 
[cm3] 

uwagi 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

            

            

            

 

 

Powyższy załącznik zawiera informacje o charakterze poufnym. Treść załącznika zostanie udostępniona 

Wykonawcom, którzy zwrócą się bezpośrednio do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. Wzór 

wniosku stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. Wniosek należy przesłać poprzez  Platformę Zakupową, o której 

mowa w  p.8.2 SWZ.  
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24  ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ 

WNIOSEK 

o udostępnienie informacji poufnych zawartych w  Załączniku nr 3 do SWZ 

 

Ja niżej podpisany  

 

 

Imię i nazwisko składającego wniosek 

 

 

będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego na Zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów 
będących własnością Zamawiającego nr sprawy: PKM/PN/TP/2/2021/R 

niniejszym zwracam się z prośbą o udostępnienie treści Załącznika nr 3 SWZ. 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania poufnego charakteru 
uzyskanych informacji służących przygotowaniu oferty ubezpieczenia, a także zobowiązuję 
się do niewykorzystywania informacji zawartych w załączniku nr  3 do SWZ w celach innych 
niż przygotowanie oferty. 

 

 

Adres e-mail, na który należy przesłać załączniki o charakterze poufnym w niniejszym 
postępowaniu:  

 

Adres e-mail 
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25  FORMULARZ OFERTOWY 

Formularz ofertowy powinien zawierać dokumenty sporządzone zgodnie z zaleceniami opisanymi 

w poprzednich rozdziałach niniejszego SWZ oraz wzorcami przedstawionymi w  niniejszym  rozdziale. 

 

Uwaga 1: Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać 

”nie dotyczy". 

 

Uwaga 2: Należy wypełniać tylko pola tabel zaznaczone szarym kolorem. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów będących własnością Zamawiającego na rok 2022 

PKM/PN/TP/2/2021/R 

Wykonawca: 

 Zarejestrowana nazwa firmy : 
  

 
 
 

 Zarejestrowany adres firmy 
  

 
 
 

 REGON: 
  

 Numer telefonu: 
  

 Numer faxu 
  

 Numer konta bankowego: 
  

 Adres strony www: 
  

 Adres e-mail: 
  

 

 

   

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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1. Za wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ – Zawarcie 

ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów będących własnością Zamawiającego w roku 2022, nr 

sprawy PKM/PN/TP/2/2021/R oferujemy następującą cenę: 

 cena 
ofertowa 

OC 

[zł] 

cena 
ofertowa 

NNW 

[zł] 

cena 
ofertowa 

AC  

[zł] 

cena 
ofertowa  

ASS 

[zł] 

cena ofertowa 
(ogółem) 

[zł] 

[1] [2] [3] [4] [5] [6]=[2]+[3]+[4]+[5] 

Cyfrowo 
  

 
 

 
 

Słownie 

  

  

 

 

 

 

 

 
2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi we wzorze 

umowy. 

3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

4.  Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w  postępowaniu. 

5. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ. 

6. Oświadczamy, że zawarte w SWZ Projektowane Postanowienia Umowy zostały przez nas 

zaakceptowane i zobowiązujemy się do jej zawarcia na ww. warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru naszej oferty. 

7. Deklarujemy, iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w ofercie są kompletne, 

prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

8. Oświadczamy, iż znana jest nam treść art. 297 §1 kodeksu karnego  „Kto, w celu uzyskania dla 

siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub 

zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo 

nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla 
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uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub 

zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 

9. Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y): 

−  osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia 
publicznego  

(podać: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu, adres e’mail) 
.……….………………................................................................................ 
................................................................................................................... 

 oraz podajemy: 

−  adres do korespondencji: 
……………………………………………………………................................. 

−  nr faksu do korespondencji: 
……………………………………………....................................................... 

10. Na ............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

   

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

 

 

 

 

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/


  FORMULARZ OFERTOWY 

strona     

z ogólnej liczby   stron 

(pieczęć Wykonawcy)    

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o. o. w Gliwicach ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

  tel. (032) 3304 600;  fax (032) 3304 601;   e’mail: info@pkm-gliwice.com.pl;   www.pkm-gliwice.com.pl 

NIP 631-21-25-476                 kapitał zakładowy 46 714 500 zł 

Numer KRS 0000102832 Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy w Gliwicach, 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 

 

 

Załącznik A1: ”Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie niniejszym składamy oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu w sprawie: 

Zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów będących własnością Zamawiającego w roku 2022 

 

nr sprawy: PKM/TP/PN/2/2021/R 

 

Nazwa Wykonawcy 

  

  

Adres: 

  

  

 

w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu 

                        

   

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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        ZZaałłąącczznniikk  AA22::  ””OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  WWyykkoonnaawwccyy  oo  bbrraakkuu  ppooddssttaaww  ddoo  wwyykklluucczzeenniiaa  zz  ppoossttęęppoowwaanniiaa””  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie niniejszym składamy oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu w sprawie:  

 

Zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów będących własnością Zamawiającego w roku 2022 

 

nr sprawy: PKM/TP/PN/2/2021/R 

 

Nazwa Wykonawcy 

  

  

Adres: 

  

  

w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że: 

brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postanowień o których 
mowa w art. 393 ust. 4 tj. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega 
wykluczeniu w przypadku, o którym mowa wart.108 ust.1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa 
wart.108ust.1pkt2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione 
wart.108 ust.1 pkt 1 lit. h, a także art. 109 ust. 1 pkt 1  oraz 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

                   

   

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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    ZZaałłąącczznniikk  BB::  „„CCeennaa  ooffeerrttyy  --  kkaallkkuullaaccjjaa  sszzcczzeeggóółłoowwaa””  

Zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów będących własnością Zamawiającego w roku 2022 

nr sprawy: PKM/TP/PN/2/2021/R 

Ubezpieczenie OC  

lp 
kategoria pojazdów 

zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym 

składka roczna 
za 1 pojazd 

[zł] 

liczba 
pojazdów 

składka roczna 

[zł] 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) 

1. autobusy  185  

2. samochód specjalny-holownik  1  

3. 
samochód 
ciężarowy 

ładowność 862 kg  1  

4. samochód osobowy pojemność silnika 1997 cm3  1  

5. samochód osobowy pojemność silnika 1956 cm3  1  

6. ciągnik rolniczy  1  

7. ładowarka  1  

8. OC: cena ofertowa (suma wierszy 1. – 7.)  191  

Ubezpieczenie NNW 
Składka roczna 
za 1 miejsce 

Liczba 
miejsc 

składka roczna 

9. NNW: cena ofertowa (łącznie wszystkie pojazdy)  24 558  

Ubezpieczenie AC 
składka roczna 

[zł] 
  

10. AC: cena ofertowa (Opel Insignia)  1  

Ubezpieczenie ASS 
składka roczna 

[zł] 
  

11. ASS: cena ofertowa (Opel Insignia)  1  

12. 
CENA OFERTOWA OGÓŁEM  

(kolumna 5, wiersze: 8.+9.+10.+11.) 
   

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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