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Świebodzin, 26 sierpnia 2019 roku 
 
 

 
 
 
 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych 
Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 

 
 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 
„Ubezpieczenie mienia Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. 

w Świebodzinie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za 

wprowadzenie produktu do obrotu” 

 
prowadzonego 

 

z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) 

   
 
 
 

Zatwierdzam 
                 
                       .................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Świebodzin, dnia 26 sierpnia 2019 roku 
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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin 
KRS: 0000032476     NIP: 927-00-09-205    REGON:  970327589 
kapitał Zakładowy 25.113.900,- PLN 
tel: 68 382 24 11 ; www.zwkiuk.swiebodzin.pl 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Tryb udzielenia zamówienia reguluje niniejsza SIWZ oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 
Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro. 
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie mienia Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za 
wprowadzenie produktu do obrotu”. 
 
Przedmiotem działalności Spółki jest: 
a) Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej, 
b) Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody, 
c) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
d) Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 
e) Wynajem maszyn i urządzeń, 
f) Badania i analizy techniczne, 
g) Odprowadzanie i oczyszczanie cieków, 
h) Działalność sanitarna i pokrewna. 
 
UWAGA: ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 5. 
 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania 
mienia z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu. 

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 
3. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych. 

 
V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy (05.09.2019 r. – 04.09.2020 r.)   
 
VI. DODATKOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN. 
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
VII.  WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
 

1) Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 
albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości umowy; 

2) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary 
umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone 
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 

4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 



4 

 

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

  
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 
1. nie podlegają wykluczeniu – na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca winien złożyć 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 
SIWZ) 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w  niniejszej SIWZ, 

3. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 

 
IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców 
oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 
W przypadku składania ofert przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o realizację zamówienia 
wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.  
W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie, Zamawiający będzie żądał, 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy o ich współpracy. 
 
Inne wymagane dokumenty: 

1. upoważnienie do podpisania umowy – jeżeli dotyczy; 
 
X.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie 

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 142`2, z 2015 r. poz. 1844 
oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 



5 

 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 

2. Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są: 

  
Anna Butkiewicz, tel. (68 382 24 12) 
- sprawy związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia  

 

Marcin Wawrzyński – dyrektor ds. technicznych, tel. (68 382 24 12), 
- sprawy związane z przedmiotem zamówienia 

 

w godz. urzędowania Zamawiającego, tj. od 7:00 do 15:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy.  
 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ TERMIN I MIEJSCE ICH SKŁADANIA 
 
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2), w zamkniętej kopercie z adnotacją: 
„Oferta ubezpieczenia mienia Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. 
w Świebodzinie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do 
obrotu” w sekretariacie – pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 02.09.2019 r. do godz. 10:45. 
Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca winien złożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

• oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego. 
 
 
Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie na stronie 
internetowej Zamawiającego. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na realizację zamówienia. 
 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
 
Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
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c) 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. 

 

Wykonawca, którego oferta została poprawiona, może w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia sprzeciwić się wprowadzeniu w jego ofercie poprawek. W takiej sytuacji oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona. 

Zamawiający może, po upływie terminu składania ofert, wyznaczyć oferentom dodatkowy termin, nie 
dłuższy niż 7 dni, na dostarczenie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
uczestnictwa w postępowaniu lub spełnianie przez ofertowane roboty budowlane wymagań 
określonych przez Zamawiającego. Dokumenty złożone na wezwanie Zamawiającego muszą 
potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.  

 
Dokumenty, wyjaśnienia oraz informacje składane w dodatkowym terminie nie mogą modyfikować 
w żaden sposób warunków realizacji zamówienia wskazanych w treści ofert. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 
przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  
 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty 
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 
 
Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania 
o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego 
postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 
 
XIII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 
 
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) zamówienia wyrażonej cyfrowo i słownie 
oraz cen jednostkowych w PLN. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca przy realizacji zamówienia.  

 
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY 

   
Oferty oceniane będą według kryterium (C) cena oferty ( w zł)  -  100% 
 
Przy ocenie oferty w kryterium cena (C) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę 
(brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejsza liczbę 
punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) po przeliczeniu wg wzoru: 

       
                                                                        Cmin 
                                                       C =  -----------------  x 100 
                                                                        Cbad 
 

gdzie: 
Cmin  - cena oferty z najniższą ceną (zł) 
Cbad – cena oferty badanej (zł) 
100 - waga kryterium C 
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Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie i termie wykonania, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
XV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

   
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego bądź 
korespondencyjnie. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego  w wyniku 
przeprowadzenia postępowania Wykonawcę. 

  
XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVII.  ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
  
Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności.  
 
XVIII.  TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 
 
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający 
nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednakże Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej: 
- nazwy firmy oraz adresu Wykonawcy, 
- ceny, 
- terminu wykonania zamówienia, 
- warunków płatności zawartych w ofercie. 
 
XIX. ODRZUCENIE OFERTY: 
 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu bądź specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 

c) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

e) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, 

f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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           Załącznik nr 1 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia 
z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu. 

2. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych. 
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
I POSIADANEGO MIENIA 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Działalność  objęta ubezpieczeniem: 
a) Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej, 
b) Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody, 
c) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
d) Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 
e) Wynajem maszyn i urządzeń, 
f) Badania i analizy techniczne, 
g) Odprowadzanie i oczyszczanie cieków, 
h) Działalność sanitarna i pokrewna, 
 
Produkt objęty ubezpieczeniem: woda 
 

SUMA GWARANCYJNA 

Suma gwarancyjna Wysokość w zł 

Wszystkie wypadki 500 000,00 

Limit na jeden wypadek 500 000,00 

Klauzule: 

• Szkody poniesione przez pracowników 

• Szkody spowodowane przez wózki widłowe 

• Szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki 
ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług 

• Szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza, wody 
lub gruntu 

• Szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń 
 
 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD ZDARZEŃ LOSOWYCH 
 
1.Zakres ubezpieczenia: 
 

Pełny - ma obejmować szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk: 
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1) Pożar, 
2) Bezpośrednie uderzenie pioruna, 
3) Eksplozja, 
4) Upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku,  
5) Uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie, 
6) Huk ponaddźwiękowy, 

7) Powódź rozumiana m.in. jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu 
wód w zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód gruntowych, tworzenia 
się zatorów lodowych, przerwania tam, zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek 
obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach 
i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem 
wymienionych zjawisk 

8) Deszcz nawalny, 
9) Huragan, 
10) Grad, 

11) Napór śniegu lub lodu – bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot 
ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na 
ubezpieczone mienie, 

12) Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, 
13) Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi, 

14) Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje 
gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub 
urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się 
ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane 
działaniem niskich bądź wysokich temperatur, zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy 
instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji, 
zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu, a także zalania przez dach oraz 
otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową, jeżeli do powstania 
szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub 
niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle 
i niespodziewanie  

15) Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem 
ubezpieczenia, 

16) Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami. 
 

Ryzyko dodatkowe: maszyny elektryczne 
Klauzule dodatkowe: 

• Automatyczne ubezpieczenie nowych środków trwałych 

• Ubezpieczenie drobnych robót budowlano-montażowych 

• Ubezpieczenie awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń 
 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI 

1. Zakres ubezpieczenia: Sumy ubezpieczenia na poszczególne rodzaje mienia oraz dodatkowe 
rozszerzenia podane są poniżej. 

2. System: sumy stałe 

 Kradzież z włamaniem i rabunek 

Środki trwałe  749 754,56 

Wartości pieniężne (kradzież i rabunek w lokalu) 20 000,00 
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 Kradzież z włamaniem i rabunek 

Wartości pieniężne (rabunek w transporcie) 20 000,00 

Ryzyko dodatkowe: dewastacja  

ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ  

Zakres opisany powyżej jest zakresem minimalnym.  
W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych 
warunkach ubezpieczeń.  
Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że 
zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do 
ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.  
Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż 
zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.  
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           Załącznik nr 2 
 ................................................... 
Nazwa i adres Wykonawcy 
 
..................................................... 
numer telefonu i faksu 
 
……………………………………. 
NIP /REGON, KRS/CEiDZ  

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego, na: 
„Ubezpieczenie mienia Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. 
w Świebodzinie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie 
produktu do obrotu” 
Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym SIWZ za: 

Wartość netto:  ..............................., słownie: ..................................... 
Cenę brutto: ..................................., słownie: ...................................... 
Podatek VAT ........ % ......................., słownie: ...................................... 

Oświadczamy, że: 

• zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami SIWZ oraz 
złożonej oferty; 

• zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ oraz ewentualnymi jego zmianami i nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń; 

• do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia uzyskaliśmy wszystkie 
niezbędne informacje; 

• jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert; 

• w przypadku wyboru oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego; 

• osoba do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e- mail) 
................................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

• do przesyłania informacji i oświadczeń drogą elektroniczną podajemy adres e- mail: 
…………………………………………………….. 

• żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 
być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 
 

Oznaczenie rodzaju 

(nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

a)    

b)    

 

• Oświadczam, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
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pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu 

 
 
 
 

(Miejscowość, data)  (Podpis osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli                       

w imieniu Wykonawcy) 
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           Załącznik nr 3
  
.................................... 
Pieczęć Wykonawcy 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Ubezpieczenie mienia Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. 
w Świebodzinie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie 
produktu do obrotu” 
                         

Oświadczam, że jako Wykonawca nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego postępowania, 

z powodu braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt VII SIWZ. 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie art. 233 § 

1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137), prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 
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           Załącznik nr 4 
Klauzula informacyjna RODO:  
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:  

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin, nr tel.: 68 382 24 12, e-
mail: sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl 

� u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować 
się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@zwkiuk.swiebodzin.pl 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie mienia Zakładu 
Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie od zdarzeń losowych, 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 
z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu”. 

� W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, 
jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub 
obowiązujących przepisów prawa; 

� Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 
tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby 
wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, 
innym odbiorcom danych, np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub 
instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych; 

� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 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 oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na 
nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane 
osobowe,  
w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających 
z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego; 

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� 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 osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO1;   

− 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: 

− prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. 
b, d lub e RODO; 

− 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. b RODO. 

 
1 UWAGA:  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. 


