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Numer sprawy: BPKO-350-9/17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

 

  

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

KANCELARIA SENATU 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

tel.: 22 694-90-35 

fax.: 22 694-92-13 

strona internetowa: www.senat.gov.pl 

 

działając na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamierza udzielić zamówienia 

publicznego - o wartości poniżej 135 tys. euro - w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

 

 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem 

pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, utraty 

(kradzieży) lub zniszczenia (AUTOCASCO), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

wynikających z ruchu pojazdów mechanicznych (NNW) samochodów służbowych 

Kancelarii Senatu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

(OC) 3 wózków akumulatorowych (1 platformowy i 2 wózki widłowe). 

 

 
 

 

 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) – 66514110-0, 66516100-1, 66515000-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 29 marca 2017 r. 
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I. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1. Ubezpieczenie samochodów służbowych Kancelarii Senatu, w zakresie ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych 

(OC), ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, utraty (kradzieży) lub zniszczenia 

(AUTOCASCO), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wynikających z ruchu 

pojazdów mechanicznych (NNW) oraz ubezpieczenie OC 3 wózków akumulatorowych 

(1 - platformowego i 2 wózków widłowych). 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami: 

nr 1a, 1b i 1c do Opisu przedmiotu zamówienia. 

1.3. W przypadku powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia przez 

podwykonawcę/ów, zamawiający żąda wskazania w Formularzu oferty - stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ  - części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om, 

i podania przez wykonawcę firmy/firm podwykonawcy/ów. W przypadku braku takiego 

wskazania zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału 

podwykonawcy/ów. 
 

II.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Termin realizacji – przez 24 miesiące,  z tym że:  

1. Dla każdego pojazdu zgłoszonego do ubezpieczenia AC, OC, ZK, NNW, Assistance w trakcie 

trwania umowy, po ekspiracji dotychczasowych polis będą wystawione polisy ubezpieczeniowe              

z wyrównanym okresem ubezpieczenia do 26 kwietnia 2018 r., a następnie po ich ekspiracji 

wystawione będą polisy 12-miesięczne (w kolejnym roku) zgodnie z pkt. 3.2, z Załącznika nr 1 do 

SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Dla pojazdów nowych ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od daty pierwszej rejestracji. 

  

III.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 

 

Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

IV. I INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy, jak również nie 

przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

V.  INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 

PKT 6 USTAWY: 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy. 

 

VI.  
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH 

ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ 

OFERTY WARIANTOWE: 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy. 
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VII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA:  

 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy); 

7.1.2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. 

zm.) albo inne utrzymane w mocy przez ww. ustawę dokumenty zezwalające na 

wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 480 ww. przywołanej ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zezwolenia na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej udzielone lub zachowane w mocy na podstawie przepisów 

uchylonej ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1206 z późn. zm.), pozostają w mocy. 
7.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału            

w postępowaniu, o którym mowa w ppkt 7.1.2, musi spełniać każdy wykonawca ubiegający się 

o zamówienie. 

7.3. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje 

zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wyszczególnionych w dalszej części SIWZ. Z treści 

załączonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wyżej 

wymieniony warunek udziału w postępowaniu został spełniony.  

7.4. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, wobec którego zachodzi podstawa wykluczenia, 

o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.  

7.5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  

7.5.1. Którzy nie wykazali spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w ppkt 7.1.2.; 

7.5.1. Którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy;  

7.5.2. Wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

7.6. Wykaz dokumentów i oświadczeń niezbędnych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału 

w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, zawiera rozdział VIII.  

7.7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

 

VIII. 
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia wykonawcy, o których mowa w rozdziale VII, wykonawcy muszą złożyć 

wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne, składane na podstawie 

art. 25a ust 1 ustawy, zgodnie ze wzorem i w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu własnym będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu 

z postępowania.     

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie własne 

- o którym mowa w pkt. 8.1. - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania.  
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8.3. Wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, zamieszcza w oświadczeniu własnym - o którym mowa w pkt 8.1. - informacje 

o tym/tych podwykonawcy/ach, w celu wykazania braku istnienia wobec niego/nich podstaw 

wykluczenia.  

8.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym/i 

wykonawcą/ami, który/zy złożył/li ofertę/y, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Informację składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia jest zamieszczony oddzielnie od SIWZ na stronie www.senat.gov.pl. 

8.5. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym nie 

krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub 

dokumentów:  

 8.5.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

 8.5.2. Zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, albo inny utrzymany w mocy 

dokument zezwalający na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, np. zaświadczenie Ministra 

Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument 

zezwalający na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, wydanych na podstawie przepisów, 

o których mowa w ppkt 7.1.2.  

 8.5.3. Dokument, o którym mowa w ppkt 8.5.1., w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,  

będzie żądany również w odniesieniu do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

8.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 8.5.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

8.7. Dokument, o którym mowa w pkt 8.6., winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

8.8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt 8.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub zamieszkania tej osoby. Pkt 8.7. stosuje się.  

8.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.   

8.10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w rozdziale VIII, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 114 oraz z 2016 r. poz. 352), zamawiający pobiera samodzielnie         

z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia             

i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym wykonawca 

jest zobowiązany do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.  

8.11. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

http://www.senat.gov.pl/
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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.   

 

IX. 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

 

9.1. W niniejszym postępowaniu zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający 

oraz wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub za pomocą poczty elektronicznej,            

z zastrzeżeniem pkt 13.5. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, 

zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy i uzupełniane lub wyjaśniane zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, mogą 

być przesłane za pomocą faksu lub za pomocą poczty elektronicznej i winny być potwierdzone na 

piśmie.  

9.2. Każda ze stron postępowania, na żądanie drugiej, może wymagać potwierdzenia faktu otrzymania 

przekazanych za pomocą faksu lub za pomocą poczty elektronicznej oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji.   

9.3. W przypadku niepotwierdzenia przez wykonawcę faktu otrzymania wiadomości za pomocą faksu 

lub za pomocą poczty elektronicznej, zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane pod podany 

przez wykonawcę numer faksu lub drogą elektroniczną zostało mu doręczone w terminie, w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 

9.4 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie 

należy kierować na adres:  Kancelaria Senatu, Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych, ul. Wiejska 

6/8, 00-902 Warszawa, za pomocą poczty elektronicznej na adres: bpko@senat.gov.pl, za pomocą 

faksu pod numer:  22 694-92-13.  

9.5. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.senat.gov.pl zawiadomienia, 

informacje i inne dokumenty, zgodnie z wymogami ustawy.  

9.6. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

9.6.1. w sprawach przedmiotu zamówienia (w sprawach merytorycznych) Jakub Miszczuk 

- Biuro Administracyjne tel.: 22 694-91-02, faks: 22 694-92-13.  

9.6.2. w sprawach formalnoprawnych - Małgorzata Dąbała-Niemiec, Magdalena Maćkowiak 

- Biuro Prawne, Kadr i Organizacji, tel.: 22 694-90-35, 22 694-90-37, faks: 22 694-92-13. 

9.7. Jednocześnie informujemy, że postępowanie na ubezpieczenie samochodów służbowych 

Kancelarii Senatu w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 

w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od 

uszkodzeń, utraty (kradzieży) lub zniszczenia (AUTOCASCO), ubezpieczenie następstw 

nieszczęśliwych wypadków wynikających z ruchu pojazdów mechanicznych (NNW) oraz 

ubezpieczenie OC 3 wózków akumulatorowych (1 platformowy i 2 wózki widłowe) jest prowadzone 

przy udziale brokera ubezpieczeniowego – Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. Obsługę 

prowadzi Pani Małgorzata Maraszek-Świerczyńska z Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą, ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa., tel.: (22) 318 85 43. 

Do obowiązków brokera należy również bieżące administrowanie programem ubezpieczenia, 

w tym likwidacja szkód - tel./faks: (22) 318 81 00, (22) 318 81 01. 
 

X. OPIS  SPOSOBU  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  TREŚCI  SIWZ 

ORAZ  INFORMACJA  O  ZEBRANIU WYKONAWCÓW: 

 

10.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

10.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, wpłynie po terminie, o którym mowa powyżej, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania.  

mailto:bpko@senat.gov.pl
http://www.senat.gov.pl/
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10.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 10.2.  

10.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, będzie zamieszczana na stronie internetowej 

zamawiającego www.senat.gov.pl, bez ujawniania źródła zapytania.   

10.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.  

 

XI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 

 

XII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

12.1. Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

13.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

13.2. Oferta powinna zawierać:    

13.2.1 Wypełniony i podpisany Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ. 

13.2.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.  
13.2.3 Pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, w przypadku podpisania oferty przez osobę/osoby, których uprawnienie nie 

wynika z dokumentów rejestrowych.  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, do oferty 

winno być dołączone pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkich wykonawców) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

13.2.4 Wyjaśnienie wykonawcy dotyczące zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, jako 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia - jeżeli 

dotyczy. 

13.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję 

ofertową. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

wielowariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.   

13.4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.5. Oferta z załącznikami (Formularz oferty, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, oświadczenia i 

dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 

określonych w SIWZ, lub informacja o tym, że wykonawca należy albo nie należy do grupy 

kapitałowej) musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do 

pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta z załącznikami 

musi być czytelna. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty z załącznikami w drodze 

elektronicznej.  

13.6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie 

miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były podpisane przez osobę/osoby upoważnione 

do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.  

13.7. Formy, w jakich mogą być składane oświadczenia i dokumenty, są wskazane w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 

http://www.senat.gov.pl/
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zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1126), zwanym dalej „rozporządzeniem”, przy czym: 

1) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale,  

2) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż ww. oświadczenia, o których mowa 

wyżej w ppkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą.   

13.8. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisania dokumentów lub 

oświadczeń, należy rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone 

podpisem/podpisami osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę/osoby uprawniona/e do 

reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.   

13.9. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem  

i nazwiskiem osoby podpisującej.  

13.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.11. Zamawiający zaleca, aby oferta była połączona z załącznikami w sposób uniemożliwiający jej 

dekompletację (np. zszyta, spięta itp.). 

13.12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 

poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, 

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy.  

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 

ich poufności. 

13.13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez 

wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń.   

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 
14.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie winien być umieszczony napis: 

Kancelaria Senatu, Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa 

Oferta 

w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 

w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od 

uszkodzeń, utraty (kradzieży) lub zniszczenia (AUTOCASCO), ubezpieczenie następstw 

nieszczęśliwych wypadków wynikających z ruchu pojazdów mechanicznych (NNW) 

samochodów służbowych Kancelarii Senatu 

oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 3 wózków akumulatorowych 

(1 platformowy i 2 wózki widłowe). (Nr sprawy: BPKO-350- 9/17). 

Nie otwierać do 07 kwietnia 2017 r., do godz. 12:30. 
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14.2. Koperta, poza napisem wyżej wymienionym, powinna zawierać oznaczenie wykonawcy (nazwa, 

siedziba/adres wykonawcy). 

14.3. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 

oferty.  

14.4. Oferta musi być złożona w Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu mieszczącej się w Warszawie, 

przy ul. Wiejskiej 6/8, w budynku „B”, wejście „B II”, w dniach od poniedziałku do piątku, 

w godz. 8:00-16:00, tel.: 22 694 95 46. Termin składania ofert upływa 07 kwietnia 2017 r., 

o godz. 12:00. W przypadku składania oferty osobiście lub przez kuriera, należy uwzględnić czas 

na uzyskanie przepustki uprawniającej do wejścia na teren Sejmu (Dział Przepustek, od strony ul. 

Wiejskiej) i poddanie przesyłki kontroli pirotechnicznej (budynek „N” Kancelarii Sejmu, przy Al. 

Na Skarpie, od strony Parku Kultury im. Rydza Śmigłego). 

14.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 

zasad jak składana oferta, z dopiskiem na kopercie „ZMIANA”.   

14.6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, 

z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”.    

14.7. Otwarcie ofert nastąpi 07 kwietnia 2017 r., o godz. 12:30, w Kancelarii Senatu, ul. Frascati 2, 

Warszawa, wejście „C”, sala 209. Otwarcie jest jawne.  

14.8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.  

14.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.senat.gov.pl, 

informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.  

14.10. Przedstawiciele wykonawców, którzy chcą wziąć udział w otwarciu ofert, powinni zgłosić się do 

Biura Prawnego, Kadr i Organizacji, do upływu terminu składania ofert,
 
tel.: 22 694-90-33,  

22 694-90-35. 

 

XV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 

15.1. Ceną oferty jest łączna roczna składka skalkulowana na podstawie danych określonych w SIWZ, 

pomnożona przez obowiązujący okres umowy, tj. dwa lata. Cena obliczona w ww. sposób służy 

jedynie do porównania i oceny złożonych ofert i nie jest wartością umowy – do wypełnienia 

i złożenia załącznik nr 2 do SIWZ.    

15.2. Przy ustalaniu ceny podstawą w zakresie ubezpieczenia Autocasco mają być sumy ubezpieczenia 

poszczególnych aut, podane w załączniku nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia., co oznacza że 

Wykonawcy opierają się na tych danych (nie dokonują przeszacowań pojazdów).   

15.3. Ponadto w Formularzu oferty - załącznik nr 2 do SIWZ, należy podać: 

1) łączną składkę roczną za ubezpieczenie 23 samochodów w zakresie Autocasco; 

2) stawkę roczną za ubezpieczenie jednego samochodu, w zakresie Autocasco, wyrażoną 

w procentach; 

3) łączną składkę roczną za ubezpieczenie 23 samochodów, w zakresie Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków, dla sumy ubezpieczenia 10.000,00 zł; 

4) składkę roczną za ubezpieczenie jednego samochodu, w zakresie Następstw Nieszczęśliwych  

Wypadków, dla sumy ubezpieczenia 10.000,00 zł; 

5) łączną składkę roczną za ubezpieczenie 23 samochodów, w zakresie OC; 

6) składkę roczną za ubezpieczenie jednego samochodu, w zakresie OC; 

7) łączną składkę roczną za ubezpieczenie 3 wózków akumulatorowych, w zakresie OC 

(1 platformowego i 2 widłowych); 

8) składkę roczną za ubezpieczenie jednego wózka akumulatorowego; 

9) razem składkę (cenę) za wszystkie ryzyka i pojazdy. 

15.4. Wszystkie ceny brutto podane w Formularzu oferty winny być podane z zaokrągleniem do 

dwóch miejsc po przecinku. 

15.5. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie.  

15.6. Zamawiający - zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy - poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

http://www.senat.gov.pl/
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dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez "oczywistą omyłkę 

rachunkową" w obliczeniu ceny zamawiający rozumie omyłkę w rachunkach na liczbach, która 

ma charakter oczywisty, tzn. że każdy racjonalnie działający wykonawca, który składa ofertę 

z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści. 

15.7. Jeżeli w wyniku poprawy ww. omyłek rachunkowych ulegnie zmianie cena ofertowa, wiążąca dla 

zamawiającego będzie prawidłowo obliczona cena.  

15.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku  

podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający, w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których, dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XVI.  
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

WAG TYCH KRYTERIÓW I  SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

16.1  Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami 

oceny ofert:  

 

1.      Cena (składka ubezpieczeniowa) 60% 

2. Zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych (klauzule 

fakultatywne) 

     40 % 

16.1.1 W kryterium „cena” - C1p - zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie ceny 

podanej przez wykonawcę w Formularzu oferty. Ocena ofert w kryterium „cena” 

zostanie obliczona z zastosowaniem wzoru: 
 

najniższa oferowana cena spośród  

       ocenianych ofert  

C1p = _________________________________ x 60 pkt 

      cena ocenianej oferty   

 

16.1.2 W kryterium oceny „zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych” Z1f,  (klauzule 

fakultatywne), punkty będą przyznawane wykonawcy w następujący sposób:  

 

Ryzyka, rozszerzenia i klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu AC  

1. Kl. uproszczonej likwidacji szkód komunikacyjnych 8 pkt 

2. Kl. wypłaty odszkodowania za szkody w ogumieniu   8 pkt 

3. Kl. pokrywy silnika 5 pkt 

4. Kl. uszkodzenie silnika 5 pkt 

5. Kl. samoczynnego stoczenia się pojazdu 5 pkt 

6. Kl. nierówności drogi 5 pkt 

7. Kl. gryzonie 4 pkt 

Łącznie 40 pkt 
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Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium wynosi 40 pkt 

i będzie obliczona poprzez sumowanie punktów przypisanych do każdej dodatkowej 

klauzuli zadeklarowanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.    

16.1.3 Łączna suma punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi  – L1p = C1p + Z1f . 

16.2 Oferty będą oceniane punktowo, czyli maksymalna łączna liczba punktów, jaką może osiągnąć   

oferta wynosi 100 pkt. 

16.3 Zamawiający przewiduje, że na podstawie art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu z postepowania oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.   

16.4  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy, spełnia warunki udziału w postępowaniu i spełnia 

wszystkie wymogi SIWZ oraz jego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, tj. 

uzyskała największą łączną liczbę punktów na podstawie ww. kryteriów oceny ofert.    

16.5 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty  

w postępowaniu, a także zamieści informację na stronie internetowej zamawiającego 

www.senat.gov.pl. 

 

XVII. 
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 

17.1 Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym w art. 94 ustawy, po upływie 

którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.   

17.2 Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

17.3 Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa 

w art. 151a ustawy. 

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: 

 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY: 

 
19.1 Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy - Porozumienie ramowe ubezpieczeń 

komunikacyjnych floty samochodowej Kancelarii Senatu - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.  

19.2 Wzór umowy - Porozumienie ramowe ubezpieczeń komunikacyjnych floty samochodowej  

Kancelarii Senatu - określający warunki szczególne umowy, jakie wykonawca musi uwzględnić 

przy składaniu oferty, zawarty jest w ww. załączniku i stanowi integralną część SIWZ. Zaleca się 

dołączyć do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco i Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ubezpieczyciela i parafowany wzór umowy – 

Porozumienie ramowe ubezpieczeń komunikacyjnych floty samochodowej Kancelarii Senatu.   

19.3 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy – Porozumienia ramowego ubezpieczeń komunikacyjnych 

floty samochodowej Kancelarii Senatu - w zakresie aktualizacji wykazów dotyczących 

posiadanych pojazdów, na podstawie informacji przekazanej przez zamawiającego.  

19.4 Zamawiający przewiduje zmiany umowy również w przypadku zmian: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych  na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

XI.  INNE ISTOTNE INFORMACJE: 

 
21.1 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

21.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy oraz rozporządzenia. 

 

Dyrektor Biura Prawnego, 

Kadr i Organizacji 

(-) 

Aleksandra Skorupka 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

1. PRZEDMIOT  UBEZPIECZENIA: 

Za przedmiot ubezpieczenia przyjmuje się samochody osobowe i ciężarowe oraz wózki akumulatorowe, 

będące własnością zamawiającego, zwanego dalej „ubezpieczającym”.  Ubezpieczeniem OC, AC, NNW 

objęte są pojazdy wymienione w wykazie, zgodnie z załącznikami: nr 1a, nr 1b, nr 1c do Opisu 

przedmiotu zamówienia. Wykazy podlegać będą bieżącej aktualizacji, uwzględniającej zmiany stanu 

posiadania ubezpieczającego. 

 

2. ZAKRES UBEZPIECZENIA: 
2.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zwane dalej 

„OC”.  
2.2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu 

zagranicznym „Zielona Karta”, zwane dalej „ZK”. 

2.3 Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzenia, zniszczenia lub/i kradzieży – autocasco, 

zwane dalej „AC”. 

2.4 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, zwane dalej „NNW”. 

2.5 Świadczenie usług assistance w przypadku wypadku pojazdu na terenie Polski lub poza terytorium 

Polski, zwane dalej „ASS”. 

2.6 W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zastosowanie ma ustawa z dnia 22 maja 

2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060, z późn. zm.), 

zwana dalej „ustawą OC”. 

 

3. OKRES UBEZPIECZENIA: 

3.1. Umowa generalna zawarta na okres 24 miesięcy od dnia 27.04.2017 r. do dnia 26.04.2019 r.  z 

rocznymi okresami polisowymi. 

3.2. Istnieje możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia zgodnie z decyzją Zamawiającego: 

3.2.1. Dla pojazdów wchodzących do ubezpieczenia po 27.04.2017 r. będzie miała zastosowanie 

zasada wyrównania okresów ubezpieczenia do końca trwania pierwszego okresu 

polisowego, tj. 26.04.2018 r. 

3.2.2. Dla kolejnych, nowo nabywanych pojazdów po 27.04.2018 r. będzie miała również 

zastosowanie zasada wyrównania okresów ubezpieczenia do 26.04.2019 r., tj. do końca 

trwania umowy generalnej. 

 

4. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC i ZK): 

4.1. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz - na zasadzie wzajemności - również zdarzenia powstałe na 

terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.  

4.2. W ubezpieczeniu OC suma gwarancyjna zgodna z ustawą OC. 

4.3. Ubezpieczenie ZK obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium 

13 państw, tj.: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Maroka, 

Macedonii, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji i Ukrainy. 

4.4. Uśrednione stawki ubezpieczeniowe na wszystkie pojazdy.  

4.5. Zielona Karta jest wliczona w cenę ubezpieczenia OC. 

 

5. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO (AC): 

5.1. Warunki zgodne z aktualnymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zakładu ubezpieczeń,                        

z zastosowaniem niżej wymienionych postanowień szczególnych. W przypadku sprzeczności 

pomiędzy zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia a zapisami uzgodnionych warunków 

szczególnych, zastosowanie mają postanowienia korzystniejsze dla ubezpieczającego. 

5.2. Zakres ubezpieczenia autocasco (AC) obejmuje, co najmniej: 

5.2.1. Zderzenie pojazdów;  

5.2.2. Działanie siły mechanicznej w chwili zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub 

przedmiotami (mówimy o siłach działających wewnątrz i na zewnątrz pojazdu);  

5.2.3. Powódź, zatopienie, piorun, pożar, wybuch, działania sił przyrody;  
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5.2.4. Działanie czynnika termicznego i chemicznego; 

5.2.5. Działanie osób trzecich; 

  5.2.6. Kradzież pojazdu (w rozumieniu art. 278 KK) lub jego części, kradzież zuchwałą lub 

kradzież z włamaniem (art. 279 KK) oraz rozbój (art. 280 KK).  

5.3. Zakres terytorialny:  

5.3.1. Polska + Unia Europejska i Ukraina.  

     5.4. Suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu po wypłacie odszkodowania za szkodę częściową. 

5.4. Zniesione potrącenia amortyzacyjne przy wypłacie odszkodowań. 

5.5. Zniesione jakiekolwiek udziały własne i franszyzy redukcyjne. 

5.6. Franszyza integralna stała - 300,00 zł.  

5.7.  Wyposażenie dodatkowe - ubezpieczane według stawek takich samych jak pojazd. 

5.8. Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela – 7 dni roboczych od jej wystąpienia. 

5.9.  W przypadku kradzieży - należy dokonać zgłoszenia szkody na policji, bezzwłocznie, po 

powzięciu informacji o kradzieży pojazdu, a ubezpieczycielowi w ciągu najbliższego dnia 

roboczego.  

5.10. Oględziny wykonywane będą w terminie 2 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni 

ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia szkody, chyba że poszkodowany ustali 

inny termin ich dokonania. Podczas oględzin rzeczoznawca wręcza poszkodowanemu druk 

zgłoszenia szkody (druk jest wypełniany przy udziale rzeczoznawcy). 

5.11. Odszkodowania wypłacane są z podatkiem VAT, jeżeli był on zawarty w sumie ubezpieczenia i 

bez podatku VAT, jeśli nie stanowił on elementu sumy ubezpieczenia. Jeśli wypłata następuje 

bez podatku VAT, w dokumentacji szkodowej pozostają jedynie kopie faktur za naprawę. 

5.12. Wymogi dotyczące zabezpieczeń antykradzieżowych: 

5.12.1. Samochody o wartości brutto do 70.000 zł – jedno zabezpieczenie, np. immobiliser 

fabryczny.  

5.12.2. Samochody o wartości brutto powyżej 70.000 zł do 150.000 zł – dwa niezależne 

zabezpieczenia. 

5.12.3. Samochody o wartości brutto powyżej 150.000 zł – dwa niezależne zabezpieczenia, w 

tym - drugim zabezpieczeniem musi być system lokalizacji pojazdu lub trzy niezależne 

zabezpieczenia. 

5.12.4. Dla pojazdów kontynuujących ubezpieczenia AC istniejące w nich zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe uznane są za wystarczające. 

5.12.5. W przypadku szkód całkowitych, w których występują pozostałości, podstawą do 

obliczenia wartości pozostałości będzie aktualna wartość rynkowa z dnia ustalenia 

odszkodowania.  

5.13. Procedura likwidacji szkód całkowitych: 

5.13.1. Uczestnicy procesu wykonują czynności określone w ppkt. 5.12.2-5.12.7. dotyczące 

likwidacji szkód częściowych. 

5.13.2. Ubezpieczyciel przeprowadza proces likwidacji szkody gromadząc niezbędną 

dokumentację do zakończenia sprawy oraz dokonuje wyliczenia wartości pojazdu (do 6 

m-cy wartość fakturowa, rynkowa i pozostałości po szkodzie). W pozostałych 

przypadkach podstawą do kwalifikacji szkody i kalkulacji odszkodowania będzie wartość 

bazowa pojazdu w dniu zaistnienia szkody z uwzględnieniem jedynie korekty za 

wyposażenie dodatkowe (w stanie nieuszkodzonym) oraz pozostałych zapisów OWU AC 

i Umowy Generalnej. 

5.13.3. Ubezpieczyciel przekazuje drogą elektroniczną, w ciągu 2 dni roboczych od daty 

otrzymania kalkulacji z warsztatu, decyzję do warsztatu oraz  Kancelarii Senatu o 

zakwalifikowaniu szkody, jako całkowita, a w ciągu 7 dni (od daty otrzymania 

kosztorysu) przekazuje do Kancelarii Senatu informację o ustalonej wartości pojazdu 

oraz pozostałości. 

5.13.4. Kancelaria Senatu po uzyskaniu informacji o możliwości zakwalifikowania szkody, jako 

całkowitej, przekazuje skan faktury zakupu oraz kopię dowodu rejestracyjnego lub 

pokwitowania o zabranym dowodzie w terminie 7 dni od otrzymania pisma/e-maila od 

ubezpieczyciela. 

5.13.5. Ubezpieczyciel udzieli aktywnej pomocy w zagospodarowaniu pozostałości 

uszkodzonego pojazdu poprzez poszukiwanie wiążących ofert na giełdzie internetowej.  
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5.13.6. W przypadku nabycia pozostałości przez podmiot wskazany przez ubezpieczyciela, 

rozliczenie szkody całkowitej zostanie dokonane z uwzględnieniem rzeczywistej ceny 

sprzedaży pozostałości po przedstawieniu faktury potwierdzającej sprzedaż. 

5.13.7. W przypadku rezygnacji ubezpieczającego z oferty nabycia pozostałości przez podmiot 

wskazany przez ubezpieczyciela, ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie 

odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalania odszkodowania pomniejszonej o 

wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie systemów eksperckich.  

5.14.  Ubezpieczyciel pokryje koszty dodatkowe – tj. koszty działań podjętych w celu zapobieżenia 

zwiększenia się szkody, parkowania po szkodzie do czasu dokonania oględzin – w wysokości 

10% sumy ubezpieczenia.  

5.15. Holowanie pojazdu na terenie Polski będzie ograniczone limitem brutto 1.600,00 zł za każdą 

szkodę.  

5.16. Likwidację szkód prowadzić będą jednostki organizacyjne ubezpieczyciela lub operator 

zewnętrzny. 

 

6. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW): 

6.1 Ubezpieczenie NNW zawarte zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zakładu ubezpieczeń.  

6.2 Suma ubezpieczenia w wysokości 10.000 PLN. 

 

7.PRZEBIEG UBEZPIECZENIA I SZKODOWOŚĆ: 

7.1. Dane z ubezpieczeń AC/NNW/OC 

 

Rok  

ubezp. 

 

Suma 

ubezp. 

(w zł) 

 

Liczba 

pojazdó

w 

 

Zapłacon

a 

składka 

AC/NN

W 

(w zł) 

 

Wypłacone 

szkody z 

AC 

(w zł) 

 

Rezerw

a AC 

(w zł) 

 

Regresy 

AC 

(w zł) 

 

Zapłacon

a 

składka 

OC 

(w zł) 

 

Wypłacon

e 

z OC 

(w zł) 

 

Rezerwa 

 OC 

(w zł) 

2013/2014 1.104 

160,00 

20+3wóz

ki 

44.669,0

0 

30. 512,00 BRAK BRAK 13.340,0

0 

11.737,13 BRAK 

2014/2015 1.071.438,

00 

20+3wóz

ki 

29.307,0

0 

29.567,77 BRAK BRAK 10 491,0

0 

1 200,00 BRAK 

2015/2016 1.047.407,

00 

20+3wóz

ki 

28.153,0

0 

34 988.13 BRAK 33 064.1

3 

10 700,0

0 

BRAK BRAK 

2016/2017

* 

1.010.889,

00 

20+3wóz

ki 

25.292,0

0 

12 727,00 BRAK 6 542,00 13.805,0

0 

800,00 BRAK 

* Szkodowość podana za okres 27.04.2016 r. do 11.03.2017 r.  

7.2. Kancelaria Senatu nie miała wprowadzonych żadnych udziałów własnych, jedynie obowiązywała 

franszyza integralna, która wynosiła 300,00 zł. 

 

8. ZGŁASZANIE POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA: 

8.1. Zgłoszenie pojazdu brokerowi jest jednoznaczne z udzieleniem ochrony przez zakład ubezpieczeń, 

pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczyciela przez brokera.  

8.2. W przypadku pojazdów, dla których zachowana jest ciągłość ubezpieczenia AC, nie ma konieczności 

dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej.  

8.3. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia będzie dokonywane na podstawie pisemnego wniosku 

przesyłanego przez brokera lub ubezpieczającego faksem lub mailem ubezpieczycielowi. Wniosek 

powinien zawierać niezbędne do identyfikacji pojazdu dane, takie jak: marka, typ, rodzaj, 

nr rejestracyjny, pojemność silnika, rok produkcji, numer silnika i nadwozia, wartość, posiadane 

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, okres ochrony ubezpieczeniowej.  

 

9. PŁATNOŚCI SKŁADEK: 

9.1 Składka za ubezpieczenie OC, AC i NNW płatna będzie, na podstawie prawidłowo wystawionych 

polis albo faktur, przelewem na rachunek bankowy ubezpieczyciela (wykonawcy) wskazany 

w polisach albo fakturach, w terminie 14 dni kalendarzowych od ich otrzymania przez 

ubezpieczającego (zamawiającego).  
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9.2 W przypadku wyrównania okresu ubezpieczenia w ryzyku OC składka za ubezpieczenie będzie 

podlegać następującemu wyliczeniu: 

a) pierwsza rata składki będzie odnosiła się każdorazowo  do okresu ubezpieczenia 

przypadającego od dnia początku okresu ubezpieczenia do ostatniego dnia obowiązywania 

danego roku Umowy Generalnej włącznie. Rata wyliczona zgodnie z zasadą pro rata temporis. 

b) druga rata składki (wyrównująca) odnosząca się do okresu ubezpieczenia przypadającego od 

pierwszego dnia następującego po dniu wyrównania do końca okresu obowiązywania 

ubezpieczenia OC na dany pojazd, ustalona będzie w wysokości różnicy pomiędzy składką za 

dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia, a pierwszą ratą składki i ulegnie umorzeniu w 

momencie zawarcia ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia. 

9.3 W przypadku wyrównania okresu ubezpieczenia składka za ubezpieczenie AC i NNW naliczana 

będzie proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem 

stawek rocznych określonych w Formularzu oferty (pro rata temporis). 

9.4 W ubezpieczeniu OC, w przypadku zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, ubezpieczającemu 

przysługuje zwrot składki za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia pod warunkiem 

złożenia wypowiedzenia umowy OC przez nabywcę pojazdu. 

9.5 W ubezpieczeniu AC/NNW zwrot składki rozliczany będzie pro rata temporis (rozliczenie za 

poszczególne dni) pod warunkiem braku szkody całkowitej z pojazdu, którego składka będzie 

rozliczana.  

9.6 W przypadku włączania do ubezpieczenia nowych pojazdów, zastosowanie będą miały stawki 

wskazane w Ofercie Wykonawcy. 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

10.1. Pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczycielem zostanie podpisana umowa - Porozumienie 

ramowe ubezpieczeń komunikacyjnych floty samochodowej Kancelarii Senatu - załącznik nr 4 do 

SIWZ, określające szczegółowe warunki ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC, AC, NNW oraz 

zasady likwidacji szkód i logistykę obsługi bieżącej. 

10.2. Poszczególne pojazdy otrzymają indywidualne potwierdzenia/certyfikaty OC, ZK oraz 

AC/NNW. 

10.3. Zaleca się dołączyć Ogólne warunki ubezpieczenia do Formularza oferty - załącznik nr 2 do 

SIWZ.  

 

11. INNE  ISTOTNE  INFORMACJE  DLA  WYKONAWCY: 

11.1. Pojazdy są wyposażone w zabezpieczenia antykradzieżowe, min. 2 niezależne, samodzielne, 

elektroniczne i atestowane. Żaden z samochodów nie posiada zabezpieczenia, które uwzględnia 

lokalizację satelitarną skradzionego auta.  

11.2.  W ostatnich pięciu latach zamawiającego obejmowała jedynie franszyza integralna w wysokości 

300,00 zł. 

11.3.  Konsumpcja sumy ubezpieczenia w ciągu ostatnich pięciu lat była zniesiona. 

11.4. W zakresie ubezpieczenia były uwzględnione koszty: holowania, parkowania przy realizacji szkody 

w każdym roku w ostatnich pięciu latach. 

 

12. ZAKRES POKRYCIA RYZYK FAKULTATYWNYCH (KLAUZULE FAKULTATYWNE): 

Niewłączenie przez wykonawcę do oferty ubezpieczenia ryzyk wymienionych w poniższych punktach, 

nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca może uwzględnić w swojej ofercie wszystkie 

zaproponowane poniżej ryzyka dodatkowe lub tylko niektóre z nich. Zakres pokrycia ryzyk dodatkowych 

będzie podlegało dodatkowej punktacji, zgodnie z warunkami przedstawionymi w Rozdziale XVI 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

12.1.  Klauzula uproszczonej likwidacji szkód w brzmieniu: 

12.1.1.  W przypadku szkód drobnych, gdy ubezpieczony pojazd wymaga naprawy w zakresie 

niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy, kierujący pojazdem może dokonać 

naprawy i rozliczyć się z ubezpieczycielem na podstawie kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem faktury VAT oraz po dokonaniu zwrotu uszkodzonych 

elementów ubezpieczającemu. Ustala się limit odpowiedzialności do wysokości 3.500 

PLN na każdy pojazd osobowy, ciężarowy w nadwoziu samochodu osobowego 

i ciężarowy o ładowności do 2,5 tony oraz 7000 zł na pojazd ciężarowy. 

Ubezpieczającego/ubezpieczonego zobowiązuje się do wykonania zdjęć uszkodzonego 
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elementu przed wymianą. Zgłoszenia ww. szkody należy dokonać w terminie 3 dni 

roboczych (z wyłączeniem sobót) po powrocie do miejsca siedziby lub stałego miejsca 

postoju. 

12.1.2. Wypłata odszkodowania nastąpi po przedłożeniu ubezpieczycielowi oryginałów 

rachunków za naprawę i zakup części, przy czym kwota odszkodowania będzie ustalona 

zgodnie z OWU AC/KR. 

12.2. Klauzula wypłaty odszkodowania za szkody w ogumieniu: 

12.2.1  Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub/i zniszczenia opon 

w ubezpieczonym pojeździe (przecięcie, przebicie, rozerwanie) pod warunkiem, że 

przedmiot szkody był nie starszy niż dwa lata.  

12.2.2.  Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi 3000 zł na jedno 

zdarzenie. 

12.3. Klauzula pokrywa silnika: 

 Ubezpieczyciel odpowiada za szkody niebędące wynikiem rażącego niedbalstwa i nie spowodowane 

umyślnie, a powstałe w wyniku samoistnego otwarcia się pokrywy silnika lub bagażnika oraz za 

szkody będące następstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika. 

12.4. Klauzula uszkodzenie silnika: 

 Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony AC o  szkody polegające na uszkodzeniu silnika wskutek 

zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie 

zagrożenie. 
12.5. Klauzula samoczynnego stoczenia pojazdu: 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody niebędące wynikiem rażącego niedbalstwa i nie spowodowane 

umyślnie, a powstałe w wyniku samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym. 

12.6. Klauzula nierówności drogi: 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody niebędące wynikiem rażącego niedbalstwa i nie spowodowane 

umyślnie, a będące wynikiem nagłego wjechania w nierówność drogi. 

12.7. Klauzula gryzonie: 

Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu układu mechanicznego, elektrycznego, 

elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego w wyniku przedostania się gryzoni pod 

pokrywę silnika oraz szkody w pojeździe będące następstwem tych uszkodzeń. 

 

 



 17 

Załącznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia 

LP 

 

Numer 

rejestracyjny 
Marka Model 

Rok 

produkcji 

Data początku 

OC 

Data końca 

OC 

1 WI1182V OPEL  Vivaro  2013 2016-12-09 2017-12-08 

2 WI1550X SKODA  Superb II 1-15 2014 2016-11-27 2017-11-26 

3 WI1830C HONDA ACCORD  2005 2016-05-16 2017-05-15 

4 WI5268S VOLKSWAGEN PASSAT  2012 2016-06-20 2017-06-19 

5 WI5287S VOLKSWAGEN PASSAT  2012 2016-06-20 2017-06-19 

6 WI5288S VOLKSWAGEN PASSAT  2012 2016-06-20 2017-06-19 

7 WI580EJ SKODA  Superb III  2015 2016-12-14 2017-12-13 

8 WI581EJ SKODA  Superb III  2015 2016-12-14 2017-12-13 

9 WI6051S VOLKSWAGEN PASSAT  2012 2016-06-20 2017-06-19 

10 WI6052S VOLKSWAGEN PASSAT  2012 2016-06-20 2017-06-19 

11 WI6373R CITROEN BERLINGO  2011 2016-12-08 2017-12-07 

12 WI6717R SKODA SUPERB II  2011 2016-12-19 2017-12-18 

13 WI7479L HONDA ACCORD  2009 2016-10-16 2017-10-15 

14 WI7579E HONDA ACCORD  2006 2016-06-08 2017-06-07 

15 WI7596R SKODA SUPERB II  2011 2016-12-16 2017-12-15 

16 WI8829H HONDA ACCORD  2007 2017-03-12 2018-03-11 

17 WI8830H HONDA ACCORD  2007 2017-03-12 2018-03-11 

18 WI9772M HONDA ACCORD  2010 2016-06-29 2017-06-28 

19 WI9773M HONDA ACCORD  2010 2016-06-29 2017-06-28 

20 WI99347 FORD TRANSIT  2004 2016-06-28 2017-06-27 

21 WI051FJ VOLKSWAGEN Passat  2016 2016-10-27 2017-10-26 

22 WI974FH VOLKSWAGEN Passat  2016 2016-10-27 2017-10-26 

23 WI975FH VOLKSWAGEN Passat  2016 2016-10-27 2017-10-26 
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Załącznik nr 1b do Opisu przedmiotu zamówienia 

 

LP 
Numer 

rejestracyjny 
Marka Model 

Pojemność 

silnika 
Ładowność 

Liczba 

miejsc 

Rok 

produkcji 

 SU brutto na 

2017 * 

Data 

początku 

AC/NNW 

Data końca 

AC/NNW 

1 WI1182V OPEL  Vivaro CDTI Euro5  1995 905 6 2013    51 643,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

2 WI1550X SKODA  Superb II 13-15 1984 

 

5 2014    61 790,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

3 WI1830C HONDA ACCORD  1998   5 2005    21 950,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

4 WI5268S VOLKSWAGEN PASSAT B7 LIM COMFORTLINE 2,0 TSI  1984   5 2012    61 633,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

5 WI5287S VOLKSWAGEN PASSAT B7 LIM COMFORTLINE 2,0 TSI  1984   5 2012    60 803,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

6 WI5288S VOLKSWAGEN PASSAT B7 LIM COMFORTLINE 2,0 TSI  1984   5 2012    59 883,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

7 WI580EJ SKODA  Superb III 15- 1798  5 2015    80 676,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

8 WI581EJ SKODA  Superb III 15- 1798  5 2015    84 696,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

9 WI6051S VOLKSWAGEN PASSAT B7 LIM COMFORTLINE 2,0 TSI  1984   5 2012    51 983,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

10 WI6052S VOLKSWAGEN PASSAT B7 LIM COMFORTLINE 2,0 TSI  1984   5 2012    59 043,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

11 WI6373R CITROEN BERLINGO 1,6 HDI90  1560   5 2011    31 325,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

12 WI6717R SKODA SUPERB II SEDAN COMFORT 2,0 TFSI  1984   5 2011    47 932,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

13 WI7479L HONDA ACCORD  1997   5 2009    35 306,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

14 WI7579E HONDA ACCORD comfort m/t  1998   5 2006    27 193,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

15 WI7596R SKODA SKODA SUPERB II COMFORT 2,0 TFSI  1984   5 2011    46 392,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

16 WI8829H HONDA ACCORD 2.4 EXEC.  2354   5 2007    37 373,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

17 WI8830H HONDA ACCORD 2.4 EXEC  2354     2007    34 823,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

18 WI9772M HONDA ACCORD 4D  1997   5 2010    50 827,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

19 WI9773M HONDA ACCORD 4D  1997   5 2010    49 507,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

20 WI99347 FORD TRANSIT 430EL  2402   18 2004    17 000,00 zł  2016-04-27 2017-04-26 

21 WI051FJ VOLKSWAGEN Passat B8 Lim. Comfortline 1.8 TSI 1798  5 2016  93 500,00 zł 2016-10-27 2017-10-26 

22 WI974FH VOLKSWAGEN Passat B8 Lim. Comfortline 1.8 TSI 1798  5 2016  93 500,00 zł 2016-10-27 2017-10-26 

23 WI975FH VOLKSWAGEN Passat B8 Lim. Comfortline 1.8 TSI 1798  5 2016  93 500,00 zł 2016-10-27 2017-10-26 

 

* Wartości samochodów używanych do ubezpieczenia przyjmuje się na podstawie wartości rynkowych ustalonych w oparciu o publikowane Katalogi „Info-Ekspert”, z uwzględnieniem przebiegu 

kilometrowego danego pojazdu. 

** Do wliczenia składki Autocasco należy przyjąć sumę ubezpieczenia każdego samochodu.  
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Załącznik nr 1c do Opisu przedmiotu zamówienia 

1. Wykaz wózków – ubezpieczenie OC od 24 czerwca 2017 r. do 23 czerwca 2019 r. - 1 wózka 

widłowego – (Lp. 1), 1 wózka platformowego (Lp. 2) od 14 sierpnia 2017 r. do 13 sierpnia 2019 r. 

i 1 wózka widłowego (Lp. 3) od 27 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2019 r. 

 

LP Numer seryjny Rodzaj Model Rok produkcji 

1 ME03106762 wózek akumulatorowy SWIFT 12AC 2003 

2 33029 wózek akumulatorowy WAN-13-0202 2007 

3 82601802 wózek akumulatorowy EME 114 2012 

 

 

 

 

 

 

(-) 

Artur 
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 Załącznik nr 2 do SIWZ 
................................. 

pieczęć wykonawcy 

 

Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji  

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO-350-9/17 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja/my, niżej podpisany/i 

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

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

nawiązując do ogłoszenia o prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe         

w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie pojazdów mechanicznych                   

od uszkodzeń, utraty (kradzieży) lub zniszczenia (AUTOCASCO), ubezpieczenie następstw 

nieszczęśliwych wypadków wynikających z ruchu pojazdów mechanicznych (NNW) samochodów 

służbowych Kancelarii Senatu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 3 wózków 

akumulatorowych (1 platformowy i 2 wózki widłowe) Kancelarii Senatu, oferuję realizację całego 

przedmiotu zamówienia za: 

1) cenę (składkę) łączną brutto za okres dwóch lat: .............................................................. zł*/***** 

(słownie: ........................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................... zł) 

Zaoferowana powyżej cena wynika z zastosowania następujących stawek (składek) brutto: 
 

 Łączna składka roczna za ubezpieczenie 23 samochodów w zakresie Autocasco:  

 Stawka roczna za ubezpieczenie jednego samochodu w zakresie Autocasco: 

............................. % 

 

...................... zł* 

 

 

 

 Łączna składka roczna za ubezpieczenie 23 samochodów w zakresie 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla sumy ubezpieczenia 10.000,00 zł: 

 Składka roczna za ubezpieczenie 1 samochodu w zakresie Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków dla sumy ubezpieczenia 10.000,00 zł: 

................................................ zł* 

 

 

...................... zł* 

 

 
 

 

 Łączna składka roczna za ubezpieczenie 23 samochodów w zakresie OC:  

 Składka roczna za ubezpieczenie 1 samochodu w zakresie OC: ..................................... zł* 

 

..................... zł* 

 
 

 Łączna składka roczna za ubezpieczenie 3 wózków akumulatorowych                              

(1 platformowy i 2 widłowe) w zakresie OC: 

 Składka roczna za ubezpieczenie 1 wózka, w zakresie OC: .................................... zł* 

 

...................... zł* 
 

 

Razem składka (cena)  roczna za wszystkie ryzyka i pojazdy: 

 

......................... zł 

*/*****
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2.  Zakres pokrycia ryzyk fakultatywnych (klauzule fakultatywne)**, tj.: 

Ryzyka, rozszerzenia i klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu AC TAK** NIE** 

Kl. uproszczonej likwidacji szkód komunikacyjnych   

Kl. wypłaty odszkodowania za szkody w ogumieniu   

Kl. pokrywy silnika   

Kl. uszkodzenie silnika   

Kl. samoczynnego stoczenia się pojazdu   

Kl. nierówności drogi   

Kl. gryzonie   

 

**Uwzględniając włączenie ryzyk fakultatywnych (w powyższej tabeli należy zaznaczyć TAK albo NIE).  

W przypadku niezaznaczenia TAK albo NIE zamawiający uzna, że wykonawca nie rozszerzył zakresu 

ubezpieczenia o daną klauzulę dodatkową, i nie przyzna punktów. 

Jednocześnie oświadczam/y, że: 

1) w podanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia;  

2) zapoznałem/liśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym 

w szczególności ze wzorem umowy - Porozumieniem ramowym ubezpieczeń komunikacyjnych floty 

samochodowej Kancelarii Senatu - który akceptuję/my i nie wnoszę/simy w stosunku do niego 

żadnych uwag, a w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy 

- Porozumienia ramowego ubezpieczeń komunikacyjnych floty samochodowej Kancelarii Senatu - na 

warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu i w terminie 

wskazanym przez zamawiającego, jednak nie później niż w terminie związania ofertą; 

3)  uważam/my się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, tj. przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert;  

4) zamierzam/my zlecić realizację części zamówienia niżej wymienionemu/nych podwykonawcy/om 

w zakresie (wypełnić, jeżeli dotyczy, albo skreślić):  

Lp. Nazwa podwykonawcy (firma, adres) Wskazanie części zamówienia, które 

wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy/om 

(zakres) 

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 

5) w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuje/my się do realizacji przedmiotu zamówienia w 

terminach określonych przez Zamawiającego;  

6) zobowiązuję/my się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wejdziemy 

podczas procedury przetargowej i ewentualnej realizacji zamówienia. Jednocześnie zobowiązuję/my 

się do zawarcia na piśmie odpowiednich umów o poufności z własnymi pracownikami i osobami 

trzecimi, które będą brały udział w realizacji zamówienia;  

7) niniejsza oferta na stronach nr od ............... do ……........ zawiera***/nie zawiera*** informacji/je 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.);  

8) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

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

e-mail: ...................................................................................................................................................... 

pod nr faksu: ………………………………………………………………………………………….... 

pod nr telefonu: …………………………………………….………………………………………...… 

osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym i nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia 

i umowy są/będzie:  .………...........................……….............................................................................. 



 22 

…………………...............……….........................…………………............................……………….; 

9) do oferty dołączam/my następujące załączniki stanowiące jej integralną część:*** 

1. ...................................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................................................... 

4. ...................................................................................................................................................................... 

5. ...................................................................................................................................................................... 

6. ...................................................................................................................................................................... 

7. ...................................................................................................................................................................... 

8. ...................................................................................................................................................................... 

9. …….............................................................................................................................................................. 

10. .................................................................................................................................................................... 

11. .................................................................................................................................................................... 

Ofertę składam/my na ...............................**** kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 
Świadom/mi odpowiedzialności karnej oświadczam/my, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 

i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 
 

 

 

 
……………….............................................................................................................  ............................................................................................................................................... 

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/nych  

        do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

 

*
 Ceny z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

**
 Rozszerzony przez wykonawcę w Formularzu oferty zakres ochrony (klauzule fakultatywne), podlega ocenie, 

zgodnie z zasadami określonymi w XVI SIWZ i zostanie uwzględniony w umowie podpisywanej z wybranym 

wykonawcą. Niewypełnienie tabel z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia (klauzule fakultatywne) - będzie 

traktowane przez zamawiającego jak niezaoferowanie klauzuli fakultatywnej.  Zaznaczyć „Tak” albo „Nie”. 
*** 

Niepotrzebne skreślić. 
****

 Wpisać liczbę stron. 

***** Składkę  (cenę)  roczną za wszystkie ryzyka i pojazdy należy pomnożyć przez 2 i wpisać w pkt 1, tj. 

podać cenę (składkę łączną brutto za okres 2 lat).   
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wykonawca: 
…………………………………………

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

…………………………………………………

………………………………………………… 
(w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

……………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPSP-350-9/17 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na potrzeby prowadzonego, w trybie 

przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (OC), 

ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, utraty (kradzieży) lub zniszczenia 

(AUTOCASCO), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wynikających z ruchu pojazdów  

mechanicznych (NNW) samochodów służbowych Kancelarii Senatu oraz ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej (OC) 3 wózków akumulatorowych (1 platformowy i 2 wózki widłowe): 

I. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, ww. 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za 

szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie pojazdów 

mechanicznych od uszkodzeń, utraty (kradzieży) lub zniszczenia (AUTOCASCO), ubezpieczenie 

następstw nieszczęśliwych wypadków wynikających z ruchu pojazdów mechanicznych (NNW) 

samochodów służbowych Kancelarii Senatu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

(OC) 3 wózków akumulatorowych (1 platformowy i 2 wózki widłowe), określony w ogłoszeniu 

o zamówieniu oraz w rozdziale VII ppkt 7.1.2. SIWZ, tj. posiadam/y zezwolenie organu nadzoru na 

wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.) albo inne 

utrzymane w mocy przez ww. ustawę dokumenty zezwalające na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej, tj. ………………………………………………... 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ……………………………………………...………… 

Podpis /podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika 

*Niepotrzebne skreślić. 
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II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Oświadczam, że w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, ww. postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku 

z ruchem pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzeń, utraty 

(kradzieży) lub zniszczenia (AUTOCASCO), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

wynikających z ruchu pojazdów mechanicznych (NNW) samochodów służbowych Kancelarii Senatu 

oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 3 wózków akumulatorowych (1 platformowy 

i 2 wózki widłowe):  
1. Nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z ww. postępowania na podstawie art. 

…………..* ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 

pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące działania**:  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ……………………………………..………………… 
Podpis /podpisy osoby/osób uprawnionej/nich do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocni 

 
*Niepotrzebne skreślić. 

** Uwaga: do wypełnienia i uzasadnienia, jeżeli zaistniał taki przypadek. Jeżeli nie, należy skreślić lub zaznaczyć w inny sposób, 

np. wpisać „nie dotyczy”.  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY**: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami, którzy 

zostali wymienieni w Formularzu oferty, tj. …………................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEDiG),  nie zachodzą podstawy do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

       ……………………………………..………………… 

Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/nich do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika  

 

** Uwaga: do wypełnienia w przypadku udziału podwykonawcy/ów.  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

 

 

       ……………………………………………….……… 

Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/nich do reprezentowania  

wykonawcy lub pełnomocnika  
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Wzór          Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

POROZUMIENIE RAMOWE  

UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 

FLOTY SAMOCHODOWEJ KANCELARII SENATU  

do polisy nr ...................................................... 

 

Ubezpieczający: 

 

Ubezpieczyciel:  

Kancelaria Senatu, NIP: 5262207733, REGON: 

001393800   

 

 

00-902 Warszawa  

ul. Wiejska 6/8  

reprezentowana przez: 

1.  

 

 

 

Zakres porozumienia: 
1. W ramach programu Ubezpieczyciel obejmuje ochroną następujące ryzyka komunikacyjne: 

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zwane 

dalej „OC”; 

b)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych              

w ruchu zagranicznym „Zielona Karta”, zwane dalej „ZK”; 

c) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od uszkodzenia, zniszczenia lub/i kradzieży - 

autocasco, zwane dalej „AC”; 

d) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, zwane dalej 

„NNW”; 

e) świadczenie usług assistance, w przypadku wypadku pojazdu na terenie Polski lub poza 

terytorium Polski, zwane dalej „ASS”. 

 

Przedmiot ubezpieczenia: 
1. Za przedmiot ubezpieczenia przyjmuje się samochody osobowe i ciężarowe oraz wózki 

akumulatorowe (wolnobieżne), będące własnością Ubezpieczającego. 

2. Ubezpieczeniem OC, ZK, AC, NNW i ASS objęte są pojazdy wymienione w wykazie stanowiącym 

integralną część polisy, przy czym niniejszy wykaz podlegać będzie bieżącej aktualizacji 

uwzględniającej zmiany stanu posiadania Ubezpieczającego.   

 

Warunki ubezpieczenia: 
1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Ubezpieczyciela …………………………......….………, 

obowiązujące w dniu zawarcia umowy.   

2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ubezpieczyciela 

……………………………………..…………….…………… obowiązujące w dniu zawarcia umowy.   

3. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zastosowanie ma ustawa z dnia 22 maja 2003 r. 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 z późn. zm.), zwana dalej  „Ustawą 

OC”. 

4. Ogólne Warunki Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w ruchu zagranicznym 

„Zielona Karta”.  

Zakres rzeczowy ubezpieczenia AUTOCASCO: 
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1. Warunki zgodne z aktualnymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia zakładu ubezpieczeń 

z zastosowaniem niżej wymienionych postanowień szczególnych. W przypadku sprzeczności 

pomiędzy zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia a zapisami uzgodnionych warunków 

szczególnych, zastosowanie mają postanowienia korzystniejsze dla Ubezpieczającego. 

2. Zakres ubezpieczenia autocasco obejmuje, co najmniej:  

a) zderzenie pojazdów;  

b) działanie siły mechanicznej w chwili zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami 

(mówimy o siłach działających wewnątrz i na zewnątrz pojazdu);  

c) powódź, zatopienie, piorun, pożar, wybuch, działanie siły przyrody;  

d) działanie czynnika termicznego i chemicznego; 

e) działanie osób trzecich; 

f) kradzież pojazdu (w rozumieniu art. 278 KK) lub jego części, kradzież zuchwałą lub kradzież 

z włamaniem (art. 279 KK) oraz rozbój (art. 280 KK).  

Zakres terytorialny ubezpieczenia: 

Polska + Unia Europejska i Ukraina. 

 

Okres ubezpieczenia: 

Niniejsza umowa zawarta jest od 27/04/2017 r. (godz. 00: 00) do 26/04/2019 r. (godz. 24:00), z tym, 

że: 

 w zakresie AC i NNW dla samochodów osobowych i ciężarowych będących własnością 

Ubezpieczającego na dzień zawierania ubezpieczenia, ochrona udzielona jest na okres zgodny z datą 

ekspiracji niniejszej umowy, tj. począwszy od dat wygaśnięcia aktualnie obowiązujących polis do 

26 kwietnia 2019 r. (włącznie), 

 w zakresie OC dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz wózków akumulatorowych będących 

własnością Ubezpieczającego na dzień zawierania ubezpieczenia, ochrona udzielona jest na pełne 12 

miesięcy, zgodnie z datami ekspiracji aktualnie obowiązujących polis, 

 dla każdego pojazdu zgłoszonego do ubezpieczenia AC, OC, ZK, NNW, Assistance w trakcie trwania 

umowy, po ekspiracji dotychczasowych polis będą wystawione polisy ubezpieczeniowe z 

wyrównanym okresem ubezpieczenia do 26 kwietnia 2018 r., a następnie po ich ekspiracji wystawione 

będą polisy 12-miesięczne (w latach kolejnych – odpowiednio), 

 dla pojazdów nowych ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od daty pierwszej rejestracji. 

 

Suma ubezpieczenia pojazdów przyjętych do ubezpieczenia: 

Wartości samochodów używanych do ubezpieczenia przyjmuje się na podstawie wartości rynkowych 

ustalonych w oparciu o publikowane Katalogi „Info-Ekspert”, z uwzględnieniem przebiegu 

kilometrowego danego pojazdu. 

 

Forma polisy i dokumentacja polisowa: 

1. W odniesieniu do ubezpieczenia ryzyk AC i NNW wszystkie pojazdy wchodzące w skład floty na 

dzień zawierania umowy objęte są ochroną w ramach jednej zbiorczej polisy. Integralną jej częścią 

będzie załącznik uwzględniający dane dotyczące poszczególnych posiadanych pojazdów, 

zawierający: 

- numer rejestracyjny, 

- markę i model pojazdu, 

- numery nadwozia, 

- numer silnika, 

- rok produkcji, 

- wartość pojazdu na dzień ubezpieczenia, 

- okres ubezpieczenia. 

2. Samochody zbywane przez Ubezpieczającego w trakcie obowiązywania umowy, tj. wobec których 

ustaje ochrona ubezpieczeniowa gwarantowana niniejszą umową, wyłączane są z pokrycia 

stosownymi dodatkami. W takich przypadkach Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za nie 

wykorzystany okres ubezpieczenia (pro rata temporis).  

3. W ubezpieczeniu OC, w przypadku zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, Ubezpieczającemu 

przysługuje zwrot składki za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia pod warunkiem 

złożenia wypowiedzenia umowy OC przez Nabywcę pojazdu.  
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4. W Ubezpieczeniu AC/NNW zwrot składki rozliczany będzie pro rata temporis (rozliczenie za 

poszczególne dni) pod warunkiem braku szkody całkowitej z pojazdu, którego składka będzie 

rozliczana. 

 

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: 
1. Samochody o wartości brutto do 70.000 zł – jedno zabezpieczenie, np. immobiliser fabryczny. 

2. Samochody o wartości brutto powyżej 70.000,- do 150.000 zł – dwa niezależne zabezpieczenia. 

3. Samochody o wartości brutto powyżej 150.000 zł – dwa niezależne zabezpieczenia, w tym - drugim 

zabezpieczeniem musi być system lokalizacji pojazdu lub trzy niezależne zabezpieczenia. 

4. Dla pojazdów kontynuujących ubezpieczenia AC istniejące w nich zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe uznane są za wystarczające. 

 

Szkody: 

1. Wszystkie szkody/roszczenia, niezależnie od ich wysokości, zgłaszane są przez Ubezpieczającego na 

zasadach ogólnych, w terminie 7 dni roboczych od momentu zdarzenia. 

2. Szkody kradzieżowe zgłaszane są bezzwłocznie od powzięcia informacji o kradzieży Policji,                     

a Ubezpieczycielowi w ciągu najbliższego dnia roboczego. 

3. Oględziny wykonywane będą w terminie 2 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni 

ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia szkody, chyba że poszkodowany ustali inny 

termin ich dokonania. Podczas oględzin rzeczoznawca wręcza poszkodowanemu druk zgłoszenia 

szkody (rzeczoznawca pomaga poszkodowanemu wypełnić druk zgłoszenia szkody). 

4. Likwidację szkód prowadzić będą właściwe jednostki organizacyjne Ubezpieczyciela lub operator 

zewnętrzny. 

5.  Klauzule fakultatywne*: 

5.1 Klauzula uproszczonej likwidacji szkód w brzmieniu*: 

W przypadku szkód drobnych, gdy ubezpieczony pojazd wymaga naprawy w zakresie 

niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy, kierujący pojazdem może dokonać naprawy i 

rozliczyć się z Ubezpieczycielem na podstawie kopii faktury VAT potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem oraz po dokonaniu zwrotu uszkodzonych elementów Ubezpieczającemu. Ustala się 

limit odpowiedzialności do wysokości 3500 PLN na każdy pojazd osobowy, ciężarowy w 

nadwoziu samochodu osobowego i ciężarowy o ładowności do 2,5 tony oraz 7000 zł na pojazd 

ciężarowy. Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zobowiązuje się do wykonania zdjęć 

uszkodzonego elementu przed wymianą. Zgłoszenia ww. szkody należy dokonać w terminie 3 

dni roboczych (z wyłączeniem sobót) po powrocie do miejsca siedziby lub stałego miejsca 

postoju. 

5.2 Wypłata odszkodowania nastąpi po przedłożeniu Ubezpieczycielowi oryginałów rachunków za 

naprawę i zakup części, przy czym kwota odszkodowania będzie ustalona zgodnie z OWU 

AC/KR. 

6. Klauzula wypłaty odszkodowania za szkody w ogumieniu*: 

6.1 Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku uszkodzenie lub/i zniszczenie opon 

w ubezpieczonym pojeździe (przecięcie, przebicie, rozerwanie) pod warunkiem, że przedmiot 

szkody był nie starszy niż dwa lata.  

6.2 Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi 3000 zł na jedno zdarzenie.  

7. Klauzula pokrywa silnika*: 

 Ubezpieczyciel odpowiada za szkody niebędące wynikiem rażącego niedbalstwa i nie spowodowane 

umyślnie, a powstałe w wyniku samoistnego otwarcia się pokrywy silnika lub bagażnika oraz za 

szkody będące następstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika. 

8. Klauzula uszkodzenie silnika*: 

 Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony AC o  szkody polegające na uszkodzeniu silnika wskutek 

zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie 

zagrożenie. 
9. Klauzula samoczynnego stoczenia pojazdu*: 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody niebędące wynikiem rażącego niedbalstwa i nie spowodowane 

umyślnie, a powstałe w wyniku samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym. 

10. Klauzula nierówności drogi*: 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody niebędące wynikiem rażącego niedbalstwa i nie spowodowane 

umyślnie, a będące wynikiem nagłego wjechania w nierówność drogi. 

11. Klauzula gryzonie*: 
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Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu układu mechanicznego, elektrycznego, 

elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego w wyniku przedostania się gryzoni pod 

pokrywę silnika oraz szkody w pojeździe będące następstwem tych uszkodzeń. 

 

Odszkodowania: 

1. Suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu po wypłacie szkody częściowej. 

2. Zniesione potrącenia amortyzacyjne przy wypłacie odszkodowań. 

3. Zniesione jakiekolwiek udziały własne i franszyzy redukcyjne. 

4. Franszyza integralna stała - 300,00 zł. 

5. Odszkodowania wypłacane z podatkiem od towarów i usług VAT, jeżeli był on zawarty w sumie 

ubezpieczenia i bez podatku VAT, jeśli nie stanowił on elementu sumy ubezpieczenia. Jeśli wypłata 

następuje bez podatku od towarów i usług VAT, w dokumentacji szkodowej pozostają jedynie kopie 

faktur za naprawę. 

6. Holowanie pojazdu na terenie Polski będzie ograniczone limitem brutto 1600 zł za każdą szkodę. 

7. W razie konieczności holowania pojazdu uszkodzonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

koszty holowania lub transportu do najbliższego zakładu naprawczego nie mogą przekroczyć 10% 

sumy ubezpieczenia pojazdu. 

8. W przypadku szkód całkowitych, w których występują pozostałości, podstawą do obliczenia 

wartości pozostałości będzie aktualna wartość rynkowa z dnia ustalenia odszkodowania.  

9. Procedura likwidacji szkód całkowitych: 

9.1 Uczestnicy procesu wykonują czynności określone w pkt. 9.2.-.9.7. dotyczące likwidacji szkód 

częściowych. 

9.2 Ubezpieczyciel przeprowadza proces likwidacji szkody gromadząc niezbędną dokumentację do 

zakończenia sprawy oraz dokonuje wyliczenia wartości pojazdu (do 6 m-cy wartość fakturowa, 

rynkowa i pozostałości po szkodzie). W pozostałych przypadkach podstawą do kwalifikacji 

szkody i kalkulacji odszkodowania będzie wartość bazowa pojazdu w dniu zaistnienia szkody z 

uwzględnieniem jedynie korekty za wyposażenie dodatkowe (w stanie nieuszkodzonym) oraz 

pozostałych zapisów OWU AC i Umowy Generalnej (Porozumienia Ramowego). 

9.3 Ubezpieczyciel przekazuje drogą elektroniczną, w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania 

kalkulacji z warsztatu, decyzję do warsztatu oraz  Kancelarii Senatu o zakwalifikowaniu szkody, 

jako całkowita, a w ciągu 7 dni (od daty otrzymania kosztorysu) przekazuje do Kancelarii Senatu 

informację o ustalonej wartości pojazdu oraz pozostałości. 

9.4 Kancelaria Senatu po uzyskaniu informacji o możliwości zakwalifikowania szkody, jako 

całkowitej, przekazuje skan faktury zakupu oraz kopię dowodu rejestracyjnego lub pokwitowania 

o zabranym dowodzie w terminie 7 dni od otrzymania pisma/e-maila od Ubezpieczyciela. 

9.5 Ubezpieczyciel udzieli aktywnej pomocy w zagospodarowaniu pozostałości uszkodzonego 

pojazdu poprzez poszukiwanie wiążących ofert na giełdzie internetowej.  

9.6 W przypadku nabycia pozostałości przez podmiot wskazany przez Ubezpieczyciela, rozliczenie 

szkody całkowitej zostanie dokonane z uwzględnieniem rzeczywistej ceny sprzedaży 

pozostałości, po przedstawieniu faktury potwierdzającej sprzedaż. 

9.7 W przypadku rezygnacji ubezpieczającego z oferty nabycia pozostałości przez podmiot wskazany 

przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej 

wartości pojazdu w dniu ustalania odszkodowania, pomniejszonej o wartość pozostałości 

powypadkowych, ustalone na podstawie systemów eksperckich. 

10. Ubezpieczyciel pokryje koszty dodatkowe – tj. koszty działań podjętych w celu zapobieżenia 

zwiększeniu się szkody, parkowania po szkodzie do czasu dokonania oględzin – w wysokości 10% 

sumy ubezpieczenia. 

 

Postępowanie regresowe: 

1. Dochodzenie roszczeń w sprawach, w których Ubezpieczyciel nie dokonał wypłaty, należy do 

Ubezpieczającego.  

2. Dochodzenie roszczeń regresowych w sprawach, w których Ubezpieczyciel dokonał wypłaty 

odszkodowania, należy do Ubezpieczyciela. 

 

Składka Ubezpieczeniowa – Wysokość, Płatność, Rozliczenie   

 

Stawki Ubezpieczenia AutoCasco: 

Stawka roczna za jeden samochód wynosi:  ................................ % 
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Wyposażenie dodatkowe:  

1. Za wyposażenie dodatkowe uznaje się urządzenia, które nie są montowane standardowo przez 

producenta w warunkach montażu fabrycznego lub generalnego importera pojazdu do 

Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na przepisy dotyczące zasad homologacji dla danej marki, 

typu, modelu, w szczególności: sprzęt audiofoniczny i audiowizualny oraz sprzęt łączności 

telefonicznej (z wyłączeniem telefonów mobilnych) i radiotelefonicznej wraz z głośnikami i 

antenami, a także taksometry, bagażniki zewnętrzne, haki holownicze, spojlery i nakładki, napisy i 

naklejki reklamowe, tarcze kół ze stopów lekkich.  

2. Stawka za ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego (WD) jest tożsama ze stawką za ubezpieczenie 

autocasco (AC) + kradzież (KR) danego pojazdu. 

 

Stawki (składki) ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: 

Stawka (składka) brutto NNW przy sumie ubezpieczenia 10.000,00 PLN wynosi dla jednego samochodu: 

……………………………..……….. PLN.  

 

Stawki (składki) ubezpieczenia OC: 

Składka roczna za jeden samochód wynosi brutto: ....................................................................... PLN.  

Składka roczna za jeden wózek wynosi brutto: ........................................................................... PLN. 

Składka OC za 3 wózki akumulatorowe brutto: ……………........................................................  PLN. 

Składka za Zielone Karty wliczona w cenę ubezpieczenia OC. 

 

Płatność składek: 

1. Składka za ubezpieczenie OC, AC i NNW płatna będzie, na podstawie prawidłowo wystawionych 

polis albo faktur, przelewem na rachunek bankowy ubezpieczyciela (wykonawcy) wskazany 

w polisach albo fakturach, w terminie 14 dni kalendarzowych od ich otrzymania przez 

ubezpieczającego (zamawiającego).  

2. W przypadku wyrównania okresu ubezpieczenia w ryzyku OC składka za ubezpieczenie będzie 

podlegać następującemu wyliczeniu: 

a) pierwsza rata składki będzie odnosiła się każdorazowo  do okresu ubezpieczenia 

przypadającego od dnia początku okresu ubezpieczenia do ostatniego dnia 

obowiązywania danego roku Umowy Generalnej włącznie. Rata wyliczona zgodnie z 

zasadą pro rata temporis. 

b) druga rata składki (wyrównująca) odnosząca się do okresu ubezpieczenia przypadającego 

od pierwszego dnia następującego po dniu wyrównania do końca okresu obowiązywania 

ubezpieczenia OC na dany pojazd, ustalona będzie w wysokości różnicy pomiędzy 

składką za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia, a pierwszą ratą składki i ulegnie 

umorzeniu w momencie zawarcia ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia. 

3. W przypadku wyrównania okresu ubezpieczenia składka za ubezpieczenie AC i NNW naliczana 

będzie proporcjonalnie za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem 

stawek rocznych określonych w Formularzu oferty (pro rata temporis). 

4. W ubezpieczeniu OC, w przypadku zbycia lub wyrejestrowania pojazdu, ubezpieczającemu 

przysługuje zwrot składki za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia pod warunkiem 

złożenia wypowiedzenia umowy OC przez nabywcę pojazdu. 

5. W ubezpieczeniu AC/NNW zwrot składki rozliczany będzie pro rata temporis (rozliczenie za 

poszczególne dni) pod warunkiem braku szkody całkowitej z pojazdu, którego składka będzie 

rozliczana.  

6. W przypadku włączania do ubezpieczenia nowych pojazdów, zastosowanie będą miały stawki 

wskazane w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do Porozumienia. 

7. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

8. Zaoferowana w Formularzu Oferty,  stawka roczna  (%) za ubezpieczenie AutoCasco, składka roczna   

(PLN) NNW i OC  za pojazdy samochodowe i za wózek akumulatorowy (pojazd wolnobieżący), 

będzie stała przez okres 2 lat.    

Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie kwestie nieuregulowane w SIWZ z załącznikami,  są uregulowane OWU Wykonawcy, o 

ile nie stoją one w sprzeczności z SIWZ z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 2 do Porozumienia. 

2. Jeżeli w oferowanych ogólnych warunkach ubezpieczeń, znajdują się dodatkowe uregulowania,                

z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od wymaganego zakresu minimalnego, to 

automatycznie zostają włączone do ubezpieczenia. 
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3. W przypadku odmiennego uregulowania zawartego w postanowieniach niniejszego porozumienia, od 

postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Zakładu Ubezpieczeń, zastosowanie mają 

postanowienia korzystniejsze dla Ubezpieczającego. 

4. Zamawiający przewiduje zmiany umowy również w przypadku zmian: 

1) stawki podatku od towarów i usług,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych  na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Ubezpieczyciela.  

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można był przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonanie umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W tym przypadku Ubezpieczyciel może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

6.  Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określona w 

art. 145a ustawy. W tym Przypadku Ubezpieczyciel może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu części umowy. 

7. Realizacja umowy w latach 2018-2019 będzie uzależniona od posiadania przez Ubezpieczającego 

środków na jej sfinansowanie.  

8.  Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do niewykorzystywania przez Ubezpieczyciela nazw „Senat 

RP” oraz „Kancelaria Senatu” w jakiejkolwiek publicznej akcji promocyjnej bądź reklamowej. Nie 

dotyczy to przypadków, w których zobowiązanie do udzielenia informacji o uzyskanym zamówieniu 

publicznym wynika z obowiązujących przepisów.  

9. Ubezpieczyciel, tj.  ………………………………., zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji dotyczących Ubezpieczającego  uzyskanych w związku z wykonywaniem 

umowy ubezpieczenia.   

10.  Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

11. W sprawach spornych wynikłych w toku realizacji niniejszego Porozumienia, w przypadku 

nieosiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, strony poddadzą pod 

rozstrzygniecie właściwego ze względu na siedzibę sądu właściwego dla Ubezpieczającego.    

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu  cywilnego, przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 z 

późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 z późn. zm.) oraz  przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

13. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron. 

14.  Niżej wymienione Załączniki stanowią integralną część Umowy - Porozumienia: 

Nr 1 -  Zbiorcze zestawienie samochodów służbowych Kancelarii Senatu; 

Nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z ............................................................ 2017 r. 

Nr 3 - Formularz Oferty Wykonawcy z …….……………………………………………… 2017 r. 

 

Podpisano, Warszawa, ...... .................... 2017 r. 

 

 

 UBEZPIECZAJĄCY      UBEZPIECZYCIEL   

   
*
Klauzule fakultatywne do wprowadzenia do umowy albo do wykreślenia po wyborze najkorzystniejszej oferty, 

w zależności od ich zadeklarowania lub nie przez Ubezpieczyciela.   
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Oświadczenie do wykorzystania przez Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

 

Wykonawca: 
…………………………………………

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

…………………………………………………

………………………………………………… 
(w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

……………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Kancelaria Senatu 
Biuro Prawne, Kadr 

i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPSP-350-9/17 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

Składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, dotyczące przesłanki wykluczenia 

z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

 

Przystępując do udziału w prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 

w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od 

uszkodzeń, utraty (kradzieży) lub zniszczenia (AUTOCASCO), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 

wypadków wynikających z ruchu pojazdów mechanicznych (NNW) samochodów służbowych Kancelarii 

Senatu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) 3 wózków akumulatorowych 

(1 platformowy i 2 wózki widłowe), 

ja/ my (imię i nazwisko) ................................................................................................................................. 

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

oświadczam/my, że:  

1. Nie należę\my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.), o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z żadnym z wykonawcą, który złożył ofertę w ww. postępowaniu. 

 

 

 
Miejscowość ..........................., dnia ......... . ........ 2017 r. 

 

 

………........................................................... 

Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy lub 

pełnomocnika 
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2. Należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,  z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Pzp z niżej wymienionymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w wyżej 

wymienionym postępowaniu: 

 

Lp. Nazwa podmiotu (wykonawcy) Adres 

1.   

2.   

…   

 

Jednocześnie oświadczam/my, że w związku z przynależnością do tej samej grupy kapitałowej z ww. 

wykonawcami, nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp**. 

 

 

 

 

 

 
Miejscowość ..........................., dnia ......... . ........ 2017 r. 

 

 

 

………........................................................... 

Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

 

 

 

 

 
* 

Wypełnić odpowiednio pkt 1 albo pkt 2.  
 

** Wraz ze złożonym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym/mi  

Wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


