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1  INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM NAZWA (FIRMA) I ADRES 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o.,  
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice,  
kapitał zakładowy: 46 714 500,00 zł, 
nr KRS 0000102832 - Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Gliwicach,  
X Wydział Gospodarczy;  
NIP: 631-21-25-476; 
tel.: (032) 3304 600;   
fax: (032) 3304 601  
adres strony internetowej: www.pkm-gliwice.com.pl; 
adres e’mail: info@pkm-gliwice.com.pl 
 

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:  

2.1.1 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 

2.1.2 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 

2.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności 
cywilnej PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach na rok 2022.”, nr sprawy PKM/TR/PP/10/2021; 

2.1.4 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”;   

2.1.5 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; 

2.1.6 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;   

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

2.1.8 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 RODO   
− 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. 
 

3  POSTANOWIENIA OGÓLNE, TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 

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 Pzp z dnia 11.09.2019r. (Dz.U.2019.z poź.zm.) 

3.2 Specyfikacja Warunków Zamówienia, dalej zwana SWZ, została udostępniona na Platformie Zakupowej 
Zamawiającego. 
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3.3 Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych i ogłoszonych na podstawie art. 3 
ust.2 ustawy Pzp. 

3.4 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art.136 ust. 1 ustawy Pzp. 
3.5 Treść złożonych ofert musi być zgodna z warunkami zamówienia pod rygorem ich odrzucenia, zgodnie z art. 226  

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 
3.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
4  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 
4.1.1. Wymagany zakres ochrony: odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Zamawiającego za szkody 

osobowe lub rzeczowe będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia z tytułu 
prowadzenia działalności i z tytułu posiadania mienia, z włączeniem w szczególności odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu: 

a) posiadania i administrowania nieruchomościami będących własnością Zamawiającego; 
b) wypadków przy pracy, które dotknęły pracowników Zamawiającego (OC pracodawcy); 
c) szkód w mieniu pracowników Zamawiającego lub osób im bliskich – w tym w pojazdach, przy czym zakres 

ubezpieczenia nie obejmuje szkód polegających na kradzieży pojazdu - limit odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela wynosi 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia; 

d) organizacji imprez typu festyn lub „Dni otwartych PKM” z wyłączeniem imprez masowych, które zgodnie 
z przepisami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, objęte są obowiązkiem 
ubezpieczenia organizatora od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom; 

e) OC za produkt; 
f) szkód wyrządzonych przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu; 
g) szkód w środowisku – limit 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia; 
h) szkód z tyt. posiadania parkingów niestrzeżonych – limit 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia. 
4.1.2. Ubezpieczenie obejmie również automatycznie nowe lokalizacje, w których Zamawiający rozpocznie 

działalność w okresie ubezpieczenia oraz odpowiedzialność z tytułu posiadania i użytkowania mienia 
nabytego przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia. 

4.1.3. Warunki ubezpieczenia nie wyłączają odpowiedzialności Ubezpieczyciela za: 
a) szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa; 
b) szkody wynikające ze stanu technicznego urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego; 
c) szkody wodociągowe i kanalizacyjne. 

4.1.4. Suma gwarancyjna: 
2 000 000 zł (dwa miliony)  na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

4.1.5. Zakres terytorialny: 
Szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych powstałych na terenie  Polski. 

4.1.6. Franszyza integralna: brak. 
4.1.7. Franszyza redukcyjna: 500 zł (tylko w  szkodach  rzeczowych). 
4.1.8. Klauzule dodatkowe: nr 1 – 10, 18 i 20 

 
4.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI) 

4.2.1. Mienie objęte ubezpieczeniem. 
Ubezpieczenie obejmuje urządzenia elektroniczne stanowiące środki trwałe, urządzenia elektroniczne ujęte w 
ewidencji wyposażenia oraz telefony komórkowe. 
Sumy ubezpieczenia (wartość księgowa początkowa). 
 

lp 
Grupa mienia Sprzęt stacjonarny 

Sprzęt przenośny 

  [zł] [zł] 

1  KST 4, 6, 8 267 620,46 13 000,00 

2 wyposażenie 44 237,64 19 347,00 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach na rok 2022 

 nr sprawy: PKM/TR/PP/10/2021 

- str.5. - 
 

 

 

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

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

 

3 
sprzęt w użyczeniu w ramach 
ŚKUP 

5 767,57 - 

 Razem 317 625,67 32 347,00 

Lata produkcji sprzętu – od 2017r. (Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego zostanie przekazany przy 
podpisywaniu Umowy Generalnej). 

 
4.2.2. Wymagane warunki ubezpieczenia. 

a) ubezpieczenie obejmuje wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego utracie, zniszczeniu 
lub uszkodzeniu powstałe wskutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Zamawiającego 
zdarzenia (all risks); 

b) warunki ubezpieczenia nie mogą wyłączać ryzyk pożaru, wybuchu (eksplozji), uderzenia pioruna, upadku 
pojazdu powietrznego, powodzi, zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-
kanalizacyjnych, huraganu, rabunku, kradzieży z włamaniem, a także szkód elektrycznych (niewłaściwe 
parametry napięcia w sieci, szkody przepięciowe powstałe w związku z uderzeniem pioruna itp.) oraz szkód 
wynikających z niewłaściwej obsługi; 

c) objęcie ubezpieczeniem kosztów naprawy zabezpieczeń uszkodzonych podczas usiłowania lub dokonania 
kradzieży z włamaniem mienia objętego ubezpieczeniem – limit 10 000 zł na jedną i wszystkie szkody w 
okresie ubezpieczenia; 

d) w odniesieniu do szkód w komputerach przenośnych oraz telefonach komórkowych w czasie postoju pojazdu, 
w którym się znajdowały, odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie jest uzależniona od parkowania w miejscach 
strzeżonych, bez względu na porę dnia; 

e) w przypadku szkody całkowitej – wypłata odszkodowania do wysokości sumy ubezpieczenia dla sprzętu 
elektronicznego danego rodzaju o najbardziej zbliżonych parametrach użytkowych dostępnych na rynku, 
według cen stosowanych przez autoryzowanych dealerów firm elektronicznych. 

4.2.3. Miejsce ubezpieczenia: 
a) stacjonarny sprzęt elektroniczny – wszystkie  miejsca prowadzenia działalności; 
b) przenośny sprzęt elektroniczny – teren Europy; 
c) telefony komórkowe oraz tablety – teren Europy. 

4.2.4. Franszyza redukcyjna: 
a) 500 zł; 
b) dla szkód w telefonach komórkowych, które zdarzyły się poza miejscem pracy ustala się franszyzę redukcyjną 

w wysokości 25% odszkodowania, w przypadku pozostałych szkód franszyza redukcyjna nie ma zastosowania. 
4.2.5. System ubezpieczenia: sumy stałe. 
4.2.6. Klauzule dodatkowe: nr 3-18  i 20 

4.3 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (MK) 
4.3.1. Mienie objęte ubezpieczeniem. 

 

 

 
 

4.3.2. Wymagane warunki ubezpieczenia. 
a) Zakres ubezpieczenia; 

MK Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu oraz w transporcie 

    suma ubezpieczenia [zł] 

    wartości pieniężne bilety 

1. od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu 50 000,00 125 000,00 

2. od rabunku podczas transportu 30 000,00 75 000,00 

  razem 80 000,00 200 000,00 

MK Ubezpieczenie mienia od kradzieży 

    suma ubezpieczenia [zł] 

    
maszyny, urządzenia, 

wyposażenie 
zapasy magazynowe 

1. od kradzieży w systemie pierwszego ryzyka 150 000,00 150 000,00 
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− obejmuje kradzież z włamaniem, rabunek w lokalu, a dla wskazanych pozycji również ryzyko rabunku podczas 
transportu na terenie Polski; 

− rozszerzony jest o ryzyko dewastacji (wandalizmu) – w tym dewastacji samoistnej – bez znamion włamania – 
limit 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia; 

− obejmuje również koszt naprawy zabezpieczeń zniszczonych w wyniku dokonania lub usiłowania włamania, 
przy czym łączne odszkodowanie z tytułu utraty ubezpieczonego mienia oraz kosztów naprawy zabezpieczeń 
ograniczone jest sumą ubezpieczenia. 

b) Ubezpieczenie zawierane w systemie „pierwszego ryzyka” - nie stosuje się proporcjonalnego zmniejszenia 
odszkodowania w przypadku, gdy suma ubezpieczenia jest niższa niż łączna wartość mienia zgłoszonego do 
ubezpieczenia. 

c) Ubezpieczenie rozszerza się o kradzież zwykłą – limit 5 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie 
ubezpieczenia. 

4.3.3. Wartości ubezpieczeniowe: 
a) gotówka – wartość nominalna; 
b) bilety, zapasy magazynowe – wartość nabycia. 

4.3.4. Franszyza integralna: brak. 
4.3.5. Franszyza redukcyjna / udział własny: brak. 
4.3.6. Klauzule dodatkowe: nr 3-17 i 20 

 
4.4 Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych (ME) 
4.4.1. Mienie objęte ubezpieczeniem: maszyny i urządzenia elektroenergetyczne. 
4.4.2. Moce zainstalowane maszyn i urządzeń. 

a) silniki (suma ok. 110 kW) - 37 kW największa moc silnika; 
b) transformatory (2 szt) - 400 kVA każdy; 
c) transformator 1 szt. -1600 kVA; 
d) ładowarki szybkiego ładowania 3 szt. - 200 kW każda; 
e) ładowarki wolnego ładowania 5 szt. - 80 kW każda; 
f) ładowarka wolnego ładowania 1 szt. - 40 kW. 

4.4.3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody elektryczne, rozumiane, jako uszkodzenie maszyn lub aparatów 
elektrycznych spowodowane działaniem prądu elektrycznego, na skutek wystąpienia co najmniej jednego 
z następujących zdarzeń: 

a) uszkodzenie izolacji; 
b) zmiana wartości napięcia lub częstotliwości w sieci zasilającej; 
c) zanik napięcia jednej lub kilku faz; 
d) niezadziałanie lub wadliwe funkcjonowanie zabezpieczeń chroniących maszyny i aparaty elektryczne. 

4.4.4. Limit odpowiedzialności: 300 000 zł na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia. 
4.4.5. Franszyza integralna: 500 zł. 
4.4.6. Franszyza redukcyjna: brak. 
4.4.7. Klauzule: nr 3-17 i 20 
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4.5 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów (MO) 
Mienie objęte ubezpieczeniem: 

Ubezpieczenie  mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  

    

ŚRODKI TRWAŁE 
Wartość 

ubezpieczeniowa Suma ubezpieczenia [zł] 

grupa 1 KŚT 

Wartość księgowa  

6 713 483,32 

grupa 2 KŚT 6 881 994,16 

grupa 3 KŚT 44 178,87 

grupa 4 KŚT */ 2 328 977,18 

grupa 5 KŚT 95 346,43 

grupa 6 KŚT */ 5 813 453,29 

grupa 7 KŚT  214 800 959,37 

grupa 8 KŚT */ 553 506,79 

  Razem KST 237 231 899,41 

WYPOSAŻENIE     

wyposażenie */ 
wartość odtworzenia 

638 153,46 

narzędzia 305 730,44 

  Razem wyposażenie 943 883,90 

     

ŚRODKI OBROTOWE     

paliwa i oleje 
wartość nabycia 

250 000,00 

pozostałe zapasy magazynowe 590 000,00 

środki obrotowe - bilety autobusowe wartość nabycia  80 000,00 

wartości pieniężne wartość nominalna 50 000,00 

mienie osobiste pracowników 220 osób 
na jednej zmianie x 500,00 zł 

wartość odtworzenia 
110 000,00 

NAKŁADY ADAPTACYJNE 

Wartość 
odtworzeniowa – 
pierwsze ryzyko 200 000,00 

  

Razem suma 
ubezpieczenia MO 239 500 783,31 

*/ grupa bez sprzętu elektronicznego wyłączonego do ubezpieczenia EEI (patrz tabela  4.2.1). 
 

4.5.1. Mienie objęte ubezpieczeniem -  w wartości księgowej brutto - księgowa wartość początkowa środków 
trwałych. 

4.5.2. W szczególności przedmiotem ubezpieczenia są autobusy wykazane w grupie 7 KST, znajdujące się na terenie 
zajezdni w garażach, halach i na placach postojowych w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w zakresie szkód 
nie związanych z ruchem pojazdu w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. 

4.5.3. W odniesieniu do ubezpieczenia autobusów wskazanych w grupie 7 KST wprowadza się limit 
odpowiedzialności dla ryzyka gradu, deszczu nawalnego oraz huraganu w wysokości 500 000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

4.5.4. Ubezpieczenie w systemie sum stałych, z wyjątkiem mienia osobistego pracowników oraz nakładów 
adaptacyjnych  ubezpieczanych w systemie pierwszego ryzyka. 

4.5.5. Wymagany zakres ubezpieczenia: pełny, co oznacza, że ochroną objęte są następujące zdarzenia losowe: 
pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, 
śnieg, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie bądź osuwanie się ziemi, zalanie poprzez wydostawanie się wody, 
innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu 
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(w tym – pojazdu stanowiącego własność/użytkowanego przez Zamawiającego bądź jego pracowników), huk 
ponaddźwiękowy z włączeniem następujących szkód: 

a) szkody zalaniowe spowodowane działaniem śniegu, lodu, gradu, deszczu (w tym zalania powstałe w wyniku 
topnienia zalegającego na połaciach dachowych śniegu) związane z nienależytym stanem technicznym dachu 
lub innych elementów budynku oraz bez względu na zabezpieczenia otworów okiennych lub drzwiowych a 
także dachowych – limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

b) szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej oraz gaśniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi 
objętymi umową ubezpieczenia – limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – na 
pierwsze ryzyko; 

c) szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych 
objętych ochroną ubezpieczeniową – limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
– na pierwsze ryzyko; 

d) szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlano-remontowych nie wymagających uzyskania 
stosownego pozwolenia zgodnie z prawem budowlanym na prowadzenie prac budowlanych – limit 50 000 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;  

e) katastrofę budowlaną (w rozumieniu prawa budowlanego) jako nieprzewidziane i nagłe uszkodzenie fizyczne 
obiektu lub jego części – limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

f)       szkody w mieniu składowanym na terenie spółki poza budynkami: na otwartym, ogrodzonym, oświetlonym i 
dozorowanym terenie; w tymczasowych budowlach - limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia 

g) przepięcia z innych przyczyn niż wyładowania atmosferyczne – limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia. 

4.5.6. Ochroną powinny być objęte w pełnej wysokości, koszty poniesione przez Zamawiającego w związku  
zaistniałym zdarzeniem losowym objętym ubezpieczeniem, w granicach sumy ubezpieczenia a w przypadku 
wyczerpania się sumy ubezpieczenia dodatkowo jak niżej: 

a) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia 
przez zaistniałe zdarzenie losowe, choćby okazały się nieskuteczne; 

b) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego mienia mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat; 
c) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do 

użytku; 
d) koszty powołania neutralnych rzeczoznawców do ustalenia przyczyn, zakresu i wysokości szkody – limit 

100 000 zł. 
4.5.7. Franszyza redukcyjna: 500 zł. 
4.5.8. Dla szkód pożarowych w pojazdach wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 10% sumy 

odszkodowania, jednak nie mniej niż 1 000 zł. 
4.5.9. Zniesiony jest regres wobec pracowników, którzy wyrządzili szkodę, chyba że wyrządzili szkodę umyślnie.  
4.5.10. Klauzule dodatkowe: nr 3-20  

 
4.6  Klauzule obligatoryjne: 
Klauzula nr 1 (szkody poniesione przez pracowników bez związku z pracą) 

Wyłączenia owu dotyczące szkód poniesionych przez pracowników (w rozumieniu owu) nie mają 
zastosowania, o ile powstała szkoda nie ma związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w ramach 
stosunku umownego wiążącego go z Zamawiającym. 

 Klauzula nr 2 (reprezentanci - ubezpieczenie OC) 
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z ubezpieczenia OC również wtedy, gdy szkoda powstała z winy 
umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa, za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie przez 
reprezentantów Zamawiającego, za których uważa się Członków Zarządu i Prokurentów. 

Klauzula nr 3 (niedopełnienie obowiązków) 
Jeżeli Ubezpieczający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie ubezpieczenia, a i ich niedopełnienie 
miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w 
całości lub części, tylko w wypadku, kiedy niedopełnienie obowiązku było wynikiem winy umyślnej Członków 
Zarządu lub Prokurentów. 

Klauzula nr 4 (znajomość ryzyka) 
Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które 
są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o 
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które Ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane przez Zamawiającego 
niezgodnie z prawdą. 

Klauzula nr 5 (obowiązek informacyjny o zmianie ryzyka) 
Ubezpieczający w czasie trwania umowy ubezpieczenia nie ma obowiązku zgłaszania zmian okoliczności 
innych niż te, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub w innych pismach. 

Klauzula nr 6 (ograniczenie prawa regresu) 
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe Zamawiającego do osób, za które Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność, a w szczególności do osób fizycznych zatrudnionych przez Zamawiającego na 
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, chyba że wyrządziły szkodę umyślnie. 

Klauzula nr 7 (data zapłaty składki) 
Jeśli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uważa się dzień złożenia 
dyspozycji przelewu należnej kwoty, o ile stan środków na rachunku bankowym Zamawiającego pozwalał na 
zrealizowanie płatności i pod warunkiem prawidłowego sporządzenia dyspozycji przelewu. 
W innym wypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki znalazła się na rachunku 
Ubezpieczyciela w taki sposób, że mógł nią dysponować. 

Klauzula nr 8 (stempel Pocztowy) 
W przypadku zawiadomień lub oświadczeń wysyłanych przez Zamawiającego listem poleconym o 
dotrzymaniu terminów określonych w umowie ubezpieczenia decyduje data stempla pocztowego. 

Klauzula nr 9 (terminy likwidacji szkód) 
- Ubezpieczyciel podejmie czynności likwidacyjne w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody; 
- Termin na zgłoszenie szkody przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 7 dni roboczych od momentu, 

gdy uzyskał informacje o jej powstaniu. 
Klauzula nr 10 (wymagalność rat w przypadku szkody) 

W przypadku ratalnej płatności składki, wypłata odszkodowania nie jest uzależniona od zapłaty pozostałych 
rat składki przed terminem. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia pozostałych rat składki z 
wypłacanego odszkodowania. 

Klauzula nr 11 (brak konsumpcji sumy ubezpieczenia) 
Po wypłaceniu odszkodowania suma ubezpieczenia nie będzie pomniejszana o kwotę wypłaconego 
odszkodowania. Ustalenie to nie dotyczy sum ubezpieczenia ustalonych w systemie pierwszego ryzyka oraz 
limitów odpowiedzialności. 

Klauzula nr 12 (akceptacja zabezpieczeń) 
Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje stan zabezpieczeń mienia przed pożarem, wybuchem, piorunem, 
przepięciem, kradzieżą oraz rabunkiem na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. 

Klauzula nr 13 (odkupienie urządzeń) 
W przypadku szkody obejmującej urządzenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego 
produkcji, podstawą ustalenia wysokości szkody i odszkodowania będzie cena aktualnie produkowanego 
urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia. 
Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja. 

Klauzula nr 14 (ubezpieczenie w wartościach księgowych) 
Jeżeli Ubezpieczający zadeklaruje do ubezpieczenia środki trwałe/inne mienie w wartości księgowej 
początkowej, Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości  bez względu na wiek, stopień umorzenia 
księgowego (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za 
uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości księgowej początkowej uszkodzonego mienia. 

Klauzula nr 15 (niedoubezpieczenie) 
Proporcjonalna redukcja odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia nie ma zastosowania w przypadku 
mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej, gdy jego wartość odtworzenia nie przekroczy 120% 
sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia. 

Klauzula nr 16 (przewłaszczenie mienia na zabezpieczenie) 
a) Strony działając na podstawie art. 823 §1 Kodeksu Cywilnego, uzgodniły, iż przedmiotowa umowa 

ubezpieczenia, w zakresie w jakim dotyczy ruchomości, nie wygasa w wyniku przejścia własności 
ubezpieczonego mienia na Bank lub Zakład Ubezpieczeń, wskutek przewłaszczenia na zabezpieczenie 
wierzytelności względem Zamawiającego.  

b) Umowa ubezpieczenia nie wygasa również wskutek powrotnego przejścia na Zamawiającego własności 
mienia przewłaszczonego w wyniku spłaty długu. 

c) Umowa ubezpieczenia nie wygasa niezależnie od tego, ile razy dokonywane będą ww. czynności określone 
w punktach a) i b) 
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d) Klauzula ma zastosowanie tylko w przypadku, kiedy ubezpieczone mienie, którego klauzula dotyczy, 
użytkowane jest w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, pozostają w dyspozycji ubezpieczającego, 
oraz przeznaczenie mienia nie zmieniło się. 

e) W razie szkody Zamawiający ma obowiązek poinformować Ubezpieczyciela o dokonaniu czynności, o 
których mowa w punktach a) i b),  jeżeli dotyczyły przedmiotu, który uległ szkodzie. 

Klauzula nr 17 (automatyczne pokrycie) 
a) Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub środki 

trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia 
na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. 

b) Wartość środków trwałych objętych automatyczną ochroną nie może przekroczyć 20% łącznej sumy 
ubezpieczenia środków trwałych określonej w polisie. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad określony 
powyżej limit Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Ubezpieczycielowi w celu akceptacji. W przeciwnym 
razie odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do sumy ubezpieczenia powiększonej o ustalony 
limit. 

c) Składka z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia naliczana będzie przez Ubezpieczyciela przy zastosowaniu 
połowy stawki rocznej. W razie nieopłacenia składki we wskazanym terminie odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela  ogranicza się do sumy, za którą została opłacona składka.  

d) Środki trwałe przestają być ubezpieczone automatycznie z chwilą przejścia własności na inną osobę, z 
zastrzeżeniem postanowień klauzuli przewłaszczenia na zabezpieczenie. 
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

e) W przypadku obniżenia łącznej wartości środków trwałych, Zamawiającemu przysługuje zwrot opłaconej 
składki, wyliczony na podstawie kwoty, o jaką obniżyła się suma ubezpieczenia środków trwałych, z 
zastosowaniem połowy składki rocznej. Uzyskanie zwrotu składki z tytułu wyłączenia z ubezpieczenia 
środków trwałych o wartości przekraczającej 20 % sumy ubezpieczenia środków trwałych wymaga 
odrębnego zgłoszenia do ubezpieczyciela. W takim przypadku kwota zwracanej składki zostanie określona 
proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia poszczególnych środków trwałych z 
uwzględnieniem klauzuli rozliczeń pro-rata. 

f) Nabycie nowego mienia lub wzrost jego wartości w wyniku dokonanych inwestycji, które miały miejsce po 
sporządzeniu przez Zamawiającego wykazu mienia do ubezpieczenia, będzie traktowane tak jakby miało 
miejsce w okresie ubezpieczenia i będzie skutkować automatycznym objęciem ochroną w okresie 
ubezpieczenia, pod warunkiem, że nabycie mienia lub wzrost jego wartości miało miejsce nie wcześniej niż 
na 60 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia. 

Klauzula nr 18 (ryzyko prowadzenia prac budowlanych) 
Ubezpieczyciel uwzględnił przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego możliwość realizacji prac budowlano-
montażowych w ramach inwestycji, modernizacji oraz remontów. 
W związku z tym, fakt prowadzenia przez Zamawiającego prac budowlano-montażowych nie wyłącza, ani 
nie ogranicza odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody dotyczące odpowiedzialności cywilnej oraz za 
szkody w ubezpieczonym mieniu, które nie było objęte ww. pracami. 

Klauzula nr 19 (ubezpieczenie drobnych robót budowlanych) 
a) W związku z prowadzeniem robót budowlano – montażowych Ubezpieczyciel potwierdza objęcie ochroną 

ubezpieczeniową dla szkód powstałych w mieniu będącym w trakcie budowy, instalacji lub montażu w 
zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że: 
(i) kosztorysowa wartość nakładów robocizny i użycia sprzętu, dotycząca realizowanych robót nie 

przekroczy kwoty 500 000 zł na jedno zadanie, 
(ii) realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub 

konstrukcji dachu. 
b)  Ubezpieczyciel odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem w ramach niniejszej klauzuli  

(i) w odniesieniu do mienia ubezpieczonego zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia  
– do sumy ubezpieczenia, 

(ii) w odniesieniu do materiałów, instalowanych lub montowanych urządzeń oraz wykonanych robót do 
kwoty 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

c)  W przypadku planowanych robót niespełniających warunków określonych w punkcie 1), w celu objęcia 
ubezpieczeniem mienia wymienionego w niniejszej klauzuli Zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt 
Ubezpieczycielowi przed ich rozpoczęciem celem uzyskania akceptacji. 

Klauzula nr 20 (reprezentanci – ubezpieczenie mienia) 
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie również wtedy, gdy szkoda powstała z winy umyślnej lub w 
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wyniku rażącego niedbalstwa, za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie przez reprezentantów 
Ubezpieczającego, za których uważa się Członków Zarządu i Prokurentów. 

4.7 Istotne informacje uzupełniające 
4.7.1. Działalność podstawowa. 

a) PKD 49.31.Z – transport pasażerski miejski - wykonywanie przewozów w zakresie publicznej komunikacji 
miejskiej. 

4.7.2. Pozostałe podejmowane w 2020r. rodzaje prowadzonej działalności. 
a) dystrybucja biletów komunikacji miejskiej; 
b) najem i dzierżawa pomieszczeń; 
c) sprzedaż paliw i materiałów z własnych stacji i magazynów; 
d) działalność reklamowa 

4.7.3. Wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług za rok 2020 [zł]. 

Lp. rodzaj działalności przychody  

1. 
wykonywanie przewozów w zakresie publicznej komunikacji 
miejskiej na zlecenie ZTM 

76 826 561,73 

2. 
wykonywanie przewozów okolicznościowych dla ludności i 
podmiotów gospodarczych 

331,65 

3. dystrybucja biletów komunikacji miejskiej 138 352,67 

4. najem i dzierżawa pomieszczeń.  19 796,49 

5. sprzedaż paliw i materiałów z własnych stacji i magazynów 2 135 124,13 

6. działalność reklamowa 357 803,70 

7. 
inne - zlecenia warsztatowe, świadczenia na potrzeby własne, 
usługi różne 

760 293,31 

 Łącznie 80 238 263,68 

 
4.8 Informacje dodatkowe 

4.8.1. Na terenie Zamawiającego przechowuje się paliwa (olej napędowy) (zbiornik 3 komorowy podziemny 100 m3 
oraz zbiornik jednokomorowy podziemny 10m3) oraz olej opałowy (w 11 zbiornikach po 1 m3 w magazynach 
oleju opałowego). 

4.8.2. W zakresie podstawowej działalności Zamawiający świadczy usługi na rzecz GZM (Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia). 

4.8.3. Zamawiający korzysta w swej działalności z podwykonawców. 
4.8.4. Niektóre pomieszczenia na terenie Zamawiającego wynajmowane są firmom świadczącym usługi na rzecz 

Zamawiającego oraz innym podmiotom. 
4.8.5. Na terenie Zamawiającego wydzielono parkingi dla pracowników. 
4.8.6. Produkt wprowadzany do obrotu: olej napędowy (głównie odbiorcy w ramach stałej współpracy – np. PEC G-

ce, PRUiM, Śląskie Centrum Logistyki, Bus Service Center). 
4.8.7. Okazjonalnie organizowane są: 

a) imprezy socjalno integracyjne typu festyn, biesiada z reguły o charakterze otwartym, skierowane głównie do 
pracowników, kontrahentów, przedstawicieli właścicieli oraz członków ich rodzin; 

b) „dni otwarte PKM”. 
4.8.8. Bilety ZTM sprzedawane są: 
a) kierowcom Zamawiającego; 

4.9 Informacje o zabezpieczeniach 
4.9.1. Ryzyko pożaru. 

a) Podręczny sprzęt gaśniczy; 
b) Część obiektów chroniona systemem alarmowym; 
c) Charakterystyka budynków: niepalne, hale o konstrukcji stalowej + żelbetowe. 

4.9.2. Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku. 
a) Teren firmy jest ogrodzony, dozorowany całodobowo przez agencję ochrony mienia; 
b) Okna pomieszczeń (oprócz pomieszczenia kasowego) oraz przeszklone drzwi nie są okratowane; 
c) W pomieszczeniu kasowym oraz wybranych pomieszczeniach biurowych  i archiwalnych zainstalowany jest 

elektroniczny system alarmowy z sygnalizacją na portierni; 
d) Gotówka i bilety przechowywane są w wydzielonym pomieszczeniu kasowym (parter) 

 – drzwi pełne Gerda, okna zabezpieczone kratami. Gotówka przechowywana w kasie 
stalowo- betonowej, bilety w stalowych szafach; 
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e) Wartości pieniężne są przechowywane i transportowane zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 14.10.98 (z 
późn. zmianami); 

f)       Gotówka oraz bilety zakupywane przez Zamawiającego transportowane są samochodem przez 1 osobę 
z konwojentem; 

g) Pomieszczenia magazynowe: 
− alarm p.poż. – tak; 
− okratowanie okien – brak; 
− drzwi pełne – wychodzące na zewnątrz budynku; 
− drzwi oszklone – wychodzące na halę; 
− liczba zamków w drzwiach – po jednym. 

 
4.10 Informacje o szkodach za ostatnie 5 lat 

4.10.1. Ubezpieczenia mienia. 

rok Data szkody szkoda kwota 

2017 07.04.2017 zalanie pomieszczenia biura mistrzów 104,99 

2017 11.05.2017 kradzież monitora 700,00 

2018 17.05.2018 Kradzież kasownika KRG 6 78,40 

2018 

23.08.2018 

Uszkodzony telefon komórkowy 

200,00 

11.09.2018 72,97 

2019 

10.01.2019 

Uszkodzony telefon komórkowy 

965,96 

08.04.2019 322,04 

2019 24.09.2019 Uszkodzony parasol zewnętrzny 1 150,00 

2020 02.01.2020 Pożar w komorze silnika autobusu  15 832,90 

2020 26.06.2020 Uszkodzone świetliki dachowe 71 496,67 

2021 30.04.2021 
Naprawa uszkodzeń na hali SOP powstałych w wyniku 

najechania autobusu 
6 363,34 

 
5  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
5.1 Zamówienie dotyczy ubezpieczeń z okresem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w okresie od 01.01.2022r. 

do 31.12.2022r. włącznie 
 
6  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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. 
6.1.2 nie podlega wykluczeniu na postawie następujących dodatkowych przesłanek: 

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. 
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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 zawodowej -  aktualne zezwolenie Ministra 

Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do 
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej; 

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 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje 
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 6.3 niniejszego SWZ zostaną spełnione 
wyłącznie, jeżeli Ci Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki. 

6.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia 
wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
Uwaga: Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców 

6.6 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6.1 oraz 6.3, 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. 

 
7  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
7.1 W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w punkcie 6 Wykonawca winien złożyć: 

7.1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 112 ustawy Pzp (Załącznik A1 do Formularza 
ofertowego).  

7.1.2 Aktualne zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument 
potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.   

7.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania 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 z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 
w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, oraz art. 109 ust. 1 pkt 1  oraz 4 
ustawy Pzp (Załącznik A2 do Formularza ofertowego). 

7.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa 
w pkt. 7.1.1 oraz 7.2.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

 

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, 
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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 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. 

− Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy Zamawiającego: 
Izabela Skiba - kierownik Działu Inwestycji Remontów i Utrzymania Zakładu, tel.: 600 921 019 
Daria Cisło – inspektor ds. infrastruktury technicznej i ochrony środowiska tel. 32 330 46 61. 

 
10 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
10.1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 90 dni licząc od dnia składania ofert tj. do dnia 09.02.2022r. 

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

11.8 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. 

11.9 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. 
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11.10 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. 
 

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  09.11.2021r. godz. 10:00 
12.3 Termin otwarcia ofert: zgodnie z art. 222 ustawy Pzp. 
12.4 Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na Platformie informację 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: 

− nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

− 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 SWZ, 
niepowodujące istotnych zmian 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 jednostkowa ustalona w Formularzu Ofertowym obowiązuje na okres ważności umowy i będzie podlegać 

zmianom tylko w zakresie opisanym we wzorze 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. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór 

prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów lub/i importu usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami pozostałych ofert zawierających podatek VAT.  

 
15 KRYTERIA OCENY OFERT 
15.1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny – waga 100% 
zgodnie ze wzorem: 
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Oferta zawierająca najniższą cenę (spośród ofert nie odrzuconych) uzyska 100 pkt, następne kolejne oferty 
odpowiednio, proporcjonalnie mniej wg formuły: 

 

                                   100
oferty badanej cena

cena najnizsza
C cene za punktów ilosc =  

 

 
16 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; 
16.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

16.1.1. 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; 

16.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 
16.2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

16.2.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
16.2.2. 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; 

16.2.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

16.2.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.3. 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. 

16.4. 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. 

 

17  WZÓR UMOWY 
 
Umowa zawarta w Gliwicach w dniu ....................... pomiędzy: 
PRZEDSIĘBIORSTWEM  KOMUNIKACJI  MIEJSKIEJ  
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w: Gliwicach, ul. Chorzowska 150, 
kapitał zakładowy 46 714 500,00 zł, 
NIP 631-21-25-476,  
Numer KRS 0000102832 Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
w imieniu i na rzecz którego działają: 

.......................................... - Prezes Zarządu, 

.......................................... - Wiceprezes Zarządu, 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
oraz: 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………………… pod 
numerem ……………., NIP: …………………….  
w imieniu i na rzecz którego działają: 
-  ……………………. - …………………………. 
zwana dalej UBEZPIECZYCIELEM 
zawarły umowę w sprawie ubezpieczeń majątkowych (zwaną dalej Umową Generalną), o następującej treści:  
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§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy Generalnej jest ustalenie warunków oraz zasad zawierania ubezpieczeń mienia i 

odpowiedzialności ZAMAWIAJĄCEGO. 
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC); 
b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (EEI); 
c) Ubezpieczenie od kradzieży, rabunku i dewastacji (MK); 
d) Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych (ME); 
e) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (MO). 

2. Niniejsza Umowa Generalna nie jest umową ubezpieczenia. 
3. W ramach niniejszej Umowy Generalnej zawierane będą umowy ubezpieczenia, przedmiotem których będzie 

ubezpieczenie ryzyk, o których mowa w ust. 1. 
 

§ 2 Postanowienia generalne 
1. Warunki ubezpieczenia: 

a) poszczególne polisy ubezpieczeniowe zostaną zawarte w oparciu o warunki ubezpieczeń przyjęte w rezultacie 
rozstrzygnięcia postępowania „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PKM, Sp. z o.o. na rok 2022” 
z uwzględnieniem zaktualizowanych danych o przedmiocie ubezpieczenia przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO; 

b) wymagania określone w SWZ oraz zaakceptowane przez UBEZPIECZYCIELA klauzule preferowane mają 
pierwszeństwo przed zapisami owu oraz zapisami warunków szczególnych przedstawionych w ofercie; 

c) przyjęte w wyniku postępowania owu wraz z warunkami szczególnymi zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszej 
Umowy Generalnej; 

d) przyjęte stawki i składki ubezpieczeniowe określono w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy Generalnej. 
 
2. Dokumenty ubezpieczenia: 

a) potwierdzeniem zawartych umów ubezpieczenia będą polisy podpisane przez UBEZPIECZYCIELA oraz przez 
ZAMAWIAJĄCEGO; 

b) UBEZPIECZYCIEL dostarczy polisy ubezpieczeniowe do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż na 3 dni przed 
początkiem wynikającego z nich okresu ubezpieczenia; 

c) we wszystkich miejscach, w których mowa o sumach ubezpieczenia lub limitach odpowiedzialności 
ubezpieczyciela za szkody powstałe w danym okresie ubezpieczenia, przez okres ubezpieczenia rozumieć się 
będzie okres, na który wystawione są poszczególne polisy. 

 
§ 3 Wynagrodzenie Ubezpieczyciela 

1. UBEZPIECZYCIELOWI przysługuje wynagrodzenie tylko za ochronę ubezpieczeniową faktycznie udzieloną w ramach 
niniejszej Umowy Generalnej, odpowiednio do rodzaju i wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, 
z zastosowaniem stawek i składek ubezpieczeniowych określonych w Załączniku nr 2 do Umowy Generalnej. 

2. Składka za każdą z polis płatna jest przez ZAMAWIAJĄCEGO w 4 ratach w terminach określonych w polisach. 
 

§ 4 Czas trwania umowy 
1. Niniejsza Umowa Generalna wchodzi w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywać do dnia 31.12.2022r. 

włącznie. 
2. Z tytułu poszczególnych umów ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszej Umowy Generalnej 

UBEZPIECZYCIEL udziela ochrony ubezpieczeniowej w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. włącznie. 
3. Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy Generalnej nie wpływa na zobowiązania wynikające 

z poszczególnych zawartych umów ubezpieczenia. 
 

§ 5 Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Generalną stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy Generalnej wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie strony. 
3. Niniejsza Umowa Generalna sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egz. dla 

UBEZPIECZYCIELA i 2 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
  

ZAMAWIAJĄCY        UBEZPIECZYCIEL 
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Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej – Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
 
 
(Uwaga: w tym miejscu dołączone zostaną Ogólne Warunki Ubezpieczenia) 

 
 

 
Załącznik nr 2 do Umowy Generalnej – tabela stawek i składek 

 

lp Rodzaj ubezpieczenia Składka / stawka roczna miara 

1 OC  zł 

2 EEI S  % 

3 EEI P  % 

4 MK  % 

5 ME  zł 

6 MO  % 
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18  FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Wykonawca: 

 Zarejestrowana nazwa firmy : 
  

 
 
 

 Zarejestrowany adres firmy 
  

 
 
 

 REGON: 
  

 Numer telefonu: 
  

 Numer faxu 
  

 Numer konta bankowego: 
  

 Adres strony www: 
  

 Adres e-mail: 
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Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:  
 
                                                                                                                                                                               

  

UUbbeezzppiieecczzeenniiee  mmiieenniiaa  ii  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii    

ccyywwiillnneejj  PPKKMM,,  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  GGlliiwwiiccaacchh  nnaa  rrookk  22002222  

NNrr  sspprraawwyy  PPKKMM//TTRR//PPPP//1100//22002211 

 
Za wykonanie usługi objętej zamówieniem - zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ - oferujemy następującą cenę: 
 

pozycja zamówienia 
wg opisu warunków zamówienia 

Suma ubezpieczenia 
[zł] 

Stawka roczna [%] Cena łączna na rok 
2022 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
posiadania mienia i prowadzenia działalności (OC) 

2 000 000,00 
____________ 

zł 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
stacjonarnego od wszystkich ryzyk (EEIS) 

317 625,67 
 

% 
zł 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego 
od wszystkich ryzyk (EEIP) 

32 347,00 %  

Ubezpieczenie mienia od kradzieży 
z włamaniem i rabunku (MK) 

280 000,00  % zł 

Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód 
elektrycznych (ME) 

300 000,00 
____________ 

zł 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 
(MO) 

239 500 783,31 % zł 

Łącznie – Cena ofertowa 
____________ ____________ 

zł 
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1. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy.  
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w nim 

postanowieniami i zasadami postępowania. 
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ. 
4. Oświadczamy, że zawarty w SWZ Wzór Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do jej 

zawarcia na ww. warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru 
naszej oferty.  

5. Deklarujemy, iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w ofercie są kompletne, prawdziwe 
i dokładne w każdym szczególe. 

6. 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 uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, 
gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.” 

7. Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y): 
osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia publicznego  

(podać: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu) 
 ……….………………............... ..................................................................................................................... 
 
 oraz podajemy: 
adres do korespondencji: ……………………………………………………………....................................... 
............................................................................................................................................................................ 
nr faksu do korespondencji: ……………………………………………........................................................... 
 …… …….......................................................................................................................................................... 
nr konta bankowego: (do umowy) ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

8. Na ............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
9. 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.** 

 
 
 
* 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). 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 
   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

mailto:info@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. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

 

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

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

  

UUbbeezzppiieecczzeenniiee  mmiieenniiaa  ii  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii  ccyywwiillnneejj  PPKKMM,,  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  GGlliiwwiiccaacchh  nnaa  rrookk  22002222  

NNrr  sspprraawwyy  PPKKMM//TTRR//PPPP//1100//22002211 
 
Nazwa Wykonawcy 
  
  
Adres: 
  
  
 
 
 

 
w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu 
 

 
 
 
 
 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 
   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
 

mailto:info@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. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

 

 Załącznik A2: ”Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie, w trybie SWZ w sprawie: 

UUbbeezzppiieecczzeenniiee  mmiieenniiaa  ii  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśccii  ccyywwiillnneejj  PPKKMM,,  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  GGlliiwwiiccaacchh  nnaa  rrookk  22002222  

NNrr  sspprraawwyy  PPKKMM//TTRR//PPPP//1100//22002211 
 
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 art. 108 ust. 1 pkt.1-6 Ustawy Pzp, a także art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz 4 Ustawy Pzp. 

 
 
 
 
 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 
   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl

