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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ)  

 
 
 

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy – Zdroju Sp. z o.o. 
ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica - Zdrój 

faks do korespondencji 74/8651777 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (PRZY UDZIALE BROKERA - T.C.A Edyta 
Kotlimowska Broker ubezpieczeniowy z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 13/6) NA 

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ  MIEJSKIEGO ZAKŁADU 
KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O. 

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm) 
 
Podstawa prawna 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w skrócie „ustawą” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej 
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Rozdział I. Informacje wprowadzające 
 

1. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie „ ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r , poz. 907 ze zm.). 

2. Ilekroć w SIWZ jest mowa o: 

Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, która złożyła ofertę lub zawarła umowę 

w sprawie zamówienia publicznego (art. 2pkt. 11 Ustawy), 

3. Zamawiającym - należy przez to rozumieć Miejski Zakład Komunalny w Polanicy - Zdroju Sp. z o.o.. 

4. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, 

przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w 

inny sposób.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

6. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: 

 a) przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

 b)  dopuszcza możliwość skorzystanie z prawa opcji na podst. art 34 ust. 5 ustawy 

 c) nie stosuje przepisów art. 22 ust. 2, i art. 29 ust. 4 ustawy 

 d) nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 

 e) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

 f) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

 g) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy 

 h) nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 151 litera a) ustawy 

 i) nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

j) dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom 

k) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, Wykonawca musi przedłożyć ofertę na ubezpieczenie całego 

zakresu ubezpieczenia 

6.  Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wspólnej. W takim przypadku podmioty działające wspólnie 
muszą wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

7. Zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli zaistniałaby 
którakolwiek z przesłanek wymienionych enumeratywnie w art. 93 ust.1 Ustawy. 

8.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert 
zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia uwzględniając postanowienia art. 11 ust. 4 i art. 12 a) Ustawy  oraz 
zmiany   treści   SIWZ   uwzględniając    postanowienia    art. 38   ust. 4 – 6  Ustawy.    Dokonane  w  ten  sposób zmiany i 
uzupełnienia Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym dostarczono SIWZ oraz opublikuje na 
stronie internetowej pod adresem www.mzk-polanica.pl i są one dla wykonawców wiążące. 
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Rozdział II.        Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy – Zdroju Sp. z o.o. 
ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica Zdrój 
czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach   700 – 1500 

faks do korespondencji 74/8651777 
adres strony internetowej www.mzk-polanica.pl 
 
 
 
 
Rozdział III.       Tryb udzielania zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  na podstawie art. 
39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 759 ze 
zm.) 

 
 
 
 
Rozdział IV.      Opis przedmiotu zamówienia  

1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

66 51 00 00-8 Usługi Ubezpieczeniowe 

 
2. Ubezpieczający/Ubezpieczony:              Miejski Zakład Komunalny w Polanicy – Zdroju Sp. z o.o. 

     57-320 Polanica – Zdrój, ul. Spacerowa 2 

     NIP 8831771000 

     Regon 020206230 

     PKD podstawowe: 36.00 Z, 37.00 Z, 81.29 Z, 38.11 Z, 68.32 Z, 52.21 Z 

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą w Polanicy-Zdroju przy ul. Spacerowej 2 to spółka 
powołana do zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną, zarządzaniem nieruchomościami oraz gromadzeniem, 
odzyskiem i zbieraniem odpadów na terenie Gminy Polanica-Zdrój. 
Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań w zakresie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb 
odbiorców, tj. zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Polanica-Zdrój, gromadzenie i 
transport odpadów, zarządzanie wspólnotami oraz mieszkaniami komunalnymi a w szczególności: 
- ujmowania, uzdatniania i rozprowadzania wody na potrzeby ludności, innych odbiorców, 
- odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych. 
- gromadzenie i transport odpadów 
- zarządzanie wspólnotami oraz mieszkaniami komunalnymi 
Poza działalnością podstawową Spółka zajmuje się także : 
- budową i wymianą przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 
- montażem wodomierzy, 
- ciśnieniowym czyszczeniem i udrażnianiem sieci kanalizacyjnych, 
- lokalizacją tras przewodów wodociągowych oraz lokalizacją wycieków, 
- zimowym i letnim oczyszczaniem dróg i chodników 
- usługami parkingowymi 
Spółka działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000253420 Jedynym wspólnikiem spółki jest Gmina Polanica-Zdrój. 
      

3. Przedmiotem ubezpieczenia jest UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ  MIEJSKIEGO ZAKŁADU 
KOMUNALNEGO W POLANICY  ZDROJU SP.  Z O.O . Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie od następujących ryzyk: 
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3.1.  Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych  

 

Przedmiot ubezpieczenia  Budynki mieszkalne, użytkowe, garaże, inne budowle wg 
załączonego wykazu, maszyny, urządzenia i wyposażenie – 
(Załącznik nr 5a – 5i do SIWZ) należące do Zamawiającego bądź 
będące pod jego zarządem lub w jego użytkowaniu. 

Zakres ubezpieczenia  Zakres pełny w szczególności obejmujący następujące ryzyka: pożar, 
bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku 
powietrznego, powódź (limit odpowiedzialności 5 000 000,- zł), 
huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu (w tym 
rozpieranie), trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, 
dym, sadza, uderzenie pojazdu (w tym pojazdu należącego do 
ubezpieczającego lub jego pracowników), huk ponaddźwiękowy, 
pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, 
urządzeń technologicznych, katastrofę budowlaną, zalanie (w tym 
szkody wodociągowe oraz cofnięcie się wód kanalizacyjnych na 
skutek powodzi, deszczu nawalnego, awarii i  innych przyczyn). 

Klauzule dodatkowe  

 Klauzula reprezentantów  

 Klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości  

 Klauzula zniesienia zasady proporcji (Leeway)  

 Klauzula akcji ratowniczej  

 Klauzula kosztów uprzątnięcia po szkodzie, odgruzowania, 
utylizacji (limit ponad sumę ubezpieczenia 100 000,-) 

 Klauzula stempla bankowego  

 Klauzula płatności 

 Koszty poszukiwania wycieku, miejsca awarii (50.000 PLN) 

 Terminu zgłoszenia szkód  

 Klauzula wypłaty odszkodowania  

 Klauzula warunków i taryf 

 Klauzula drobnych robót budowlano – montażowych (limit 
500.000 PLN)  

 Klauzula rzeczoznawców (limit 50.000 PLN) 

 Klauzula przepięć nie związanych z wyładowaniem 
atmosferycznym  (limit 100 000 PLN) 

 Klauzula przeniesienia mienia 

 Klauzula kradzieży zwykłej stałych, zewnętrznych 
elementów budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń – 
limit 10 000,- zł 

 Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń 
przeciwpożarowych  

 Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód 
elektrycznych – limit 50 000,- zł 

 

System ubezpieczenia  Sumy stałe  
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Suma ubezpieczenia  Określona w wartości odtworzeniowej (szacunkowej) bez podatku 
VAT  

Franszyza redukcyjna  Zniesiona  

Franszyza integralna  Zniesiona  

 

Mienie należące do Gminy Miasta Polanica Zdrój, a będą Ce w użytkowaniu i pod zarządem Miejskiego Zakładu 
Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. 

Lp.  Przedmiot ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia Uwagi  

1 Budynki i budowle komunalne 17 781 475,00 

 

wykaz stanowi załącznik 
nr 5a 

2 Budynki i budowle oczyszczalni ścieków i ujęć 22 894 579,00 

 

wykaz stanowi załącznik 
nr 5b 

3 Maszyny, urządzenia, wyposażenie oczyszczalni 
ścieków i ujęć 

4 904 442,00 

 

wykaz stanowi załącznik 
nr 5c 

4 Miejska sieć wodociągowa 4 965 522,00  

5 Miejska sieć kanalizacyjna 4 824 430,00  

 

Mienie należące do Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy - Zdroju Sp. z o.o. 

Lp.  Przedmiot ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia Uwagi  

1 Budynki i budowle 5 139 270,00 

 

wykaz stanowi załącznik 
nr 5d 

2 maszyny, urządzenia i wyposażenie  191 438,00 

 

wykaz stanowi załącznik 
nr 5e 

3 mienie niskocenne 275 560,47 

 

wykaz stanowi załącznik 
nr 5f 

 

3.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacja  

Miejsca ubezpieczenia: według załączonego wykazu oraz siedziba Ubezpieczającego 

Lp.  Przedmiot ubezpieczenia  Suma 
ubezpieczenia  

System 
ubezpieczenia  

1 Urządzenia i wyposażenie od 
kradzieży z włamaniem i rabunku 

50.000 PLN  Pierwsze ryzyko  

2 Urządzenia i wyposażenie od 
dewastacji 

20.000 PLN Pierwsze ryzyko 

3 Budynki i budowle oraz ich 
zewnętrzne elementy od 
dewastacji 

30.000 PLN Pierwsze ryzyko 

 

Franszyza redukcyjna: ……………………. zniesiona  

Franszyza integralna: ………………………zniesiona  



 

8 

Sumy ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej bez podatku VAT. 

Limity w systemie pierwszego ryzyka łączne dla mienia należącego do Gminy Miasta Poalnica-Zdrój oraz do 
Ubezpieczającego. 

Klauzule dodatkowe:  

  

Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń przeciw kradzieżowych (limit poza ten wskazany w owu 10 000,- Zł) 

 Klauzula reprezentantów  

 Klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości  

 Klauzula zniesienia zasady proporcji (Leeway)  

 Klauzula płatności 

 Terminu zgłoszenia szkód  

 Klauzula wypłaty odszkodowania  

 Klauzula warunków i taryf 

 Klauzula rzeczoznawców (limit 50.000 PLN) 

 Klauzula przeniesienia mienia 

 Klauzula kradzieży zwykłej stałych, zewnętrznych elementów budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń – limit 
10 000,- zł 

 Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń przeciw kradzieżowych  

  

3.3 Ubezpieczenie szyb od stłuczenia  

Przedmiot ubezpieczenia - wewnętrzne i zewnętrzne szklane elementy otworów (drzwi i okien) oraz konstrukcji budynków 
wraz z kosztami uprzątnięcia po szkodzie, utylizacji, montażu i transportu a także oświetlenie. 

Suma ubezpieczenia – 20 000,- PLN w systemie pierwszego ryzyka 

 

3.4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk   

 

Lp.  Przedmiot ubezpieczenia  Suma 
ubezpieczenia  

System 
ubezpieczenia  

Uwagi  

1 Stacjonarny sprzęt elektroniczny 
według załączonego wykazu nr 5g 

75 101,44  

według wartości 
odtworzeniowej  

Sumy stałe  odszkodowanie 
wypłacane według 
wartości 
odtworzeniowej bez 
względu na wiek 
sprzętu 

2 system monitoringu zdalnego 
sterowania układu 
wodociągowego miasta Polanica-
Zdrój według wykazu nr 5h 

298 937,00 

według wartości 
odtworzeniowej 

sumy stałe odszkodowanie 
wypłacane według 
wartości 
odtworzeniowej bez 
względu na wiek 
sprzętu 
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3 system monitoringu kamer 
przemysłowych (dotyczy OWiK – 
ul. Kłodzka oraz OOM – ul. Polna 
1 

20 000,00 

według wartości 
odtworzeniowej 

sumy stałe odszkodowanie 
wypłacane według 
wartości 
odtworzeniowej bez 
względu na wiek 
sprzętu 

4 mobilny sprzęt elektroniczny 
według załączonego wykazu nr 5i 

40 587,62  

według wartości 
odtworzeniowej 

sumy stałe odszkodowanie 
wypłacane według 
wartości 
odtworzeniowej bez 
względu na wiek 
sprzętu 

5 koszty odtworzenia danych i 
oprogramowania 

20 000,00 pierwsze ryzyko  

 

1. Klauzula reprezentantów  

2. Klauzula stempla bankowego  

3. Terminu zgłoszenia szkód  

4. Klauzula wypłaty odszkodowania  

5. klauzula automatycznego pokrycia 

6. klauzula lee way 

7. klauzula rzeczoznawców 

8. klauzula akcji ratunkowej 

9. klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 

10. Terminu zgłoszenia szkód  

11. Klauzula wypłaty odszkodowania  

12. Klauzula warunków i taryf 

13. Klauzula przeniesienia mienia 

 

3.5 Ubezpieczenie maszyny na warunkach maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk 

Okres ubezpieczenia: 30.06.2014- 29.06.2016 

Właściciel: Europejski Fundusz Leasingowy SA 

      53-605 Wrocław; Pl. Orląt Lwowskich 1 

      Regon 930986308 

Przedmiot ubezpieczenia: koparko-ładowarka KOMATSU WB97S, nr seryjny F30478, rok produkcji 2010, moc silnika 74kW 

Wartość odtworzeniowa - 307 000,- netto (bez VAT) 

Zakres ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk; klauzule dodatkowe:  

- ubezpieczenia ryzyk casco podczas przemieszczania się 

- klauzula ubezpieczenia maszyny w transporcie 

Franszyza redukcyjna: 1 500,- zł 

Miejsce ubezpieczenia: teren RP – wszystkie miejsca wykonywania prac, siedziba Ubezpieczającego. 
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3.6 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

Przedmiot i zakres ubezpieczenia  Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa (niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania) z tytułu prowadzonej działalności i 
posiadania mienia  

(w szczególności: wykonywania zadań w zakresie bieżącego i 
nieprzerwanego zaspokajania potrzeb odbiorców, tj. zaopatrzenia w wodę i 
odbioru oraz oczyszczania ścieków na terenie Gminy Polanica-Zdrój, 
gromadzenie i transport odpadów, zarządzanie wspólnotami oraz 
mieszkaniami komunalnymi a w szczególności: 
- ujmowania, uzdatniania i rozprowadzania wody na potrzeby ludności, 
przemysłu i innych odbiorców, 
- odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. 
- gromadzenie, odzysk i transport odpadów 
- zarządzanie wspólnotami oraz mieszkaniami komunalnymi 
Poza działalnością podstawową Spółka zajmuje się także : 
- budową i wymianą przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 
- montażem wodomierzy domowych i przemysłowych, 
- ciśnieniowym czyszczeniem i udrażnianiem sieci kanalizacyjnych, 
- lokalizacją tras przewodów wodociągowych oraz lokalizacją wycieków, 
- zimowym i letnim oczyszczaniem dróg i chodników 
- usługami parkingowymi 

Miejsce ubezpieczenia teren RP, nieruchomości wg wykazu do ubezpieczenia mienia oraz 
pozostałe lokale będące pod zarządem Ubezpieczającego wraz z 
infrastrukturą otaczającą, chodnikami, drogami wewnętrznymi, terenami 
zieleni, placami, placami zabaw oraz infrastruktury pomocniczej np. 
zabudowań na odpady, trzepaków, podjazdów itp…, teren RP – wszędzie 
tam gdzie Ubezpieczający i osoby, za które Ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność, wykonują swoje obowiązki służbowe lub sprawują 
nadzór nad posiadanym mieniem lub mieniem pod zarządem w tym 
również siecią wodociągową i kanalizacyjną 

Suma ubezpieczenia  na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia 

400 000 PLN  

Franszyza redukcyjna  Zniesiona  

Klauzule dodatkowe:  

 

OC pracodawcy (liczba pracowników na dzień 31.12.2013 –  59 osób; 
liczba może się zmieniać w czasie trwania umowy)  

OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców 

OC najemcy nieruchomości 

OC najemcy mienia ruchomego 

Klauzula czystych strat finansowych (limit 50 000,- na jedno i wszystkie 
zdarzenia) 

Klauzula reprezentantów 

oc za szkody środowiskowe (podlimit 200 000,-) 

oc za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi (limit 
200 000,- zł) 

oc za szkody w mieniu pod kontrolą (włącznie z pojazdami) – limit 
200 000,-  

oc za szkody wynikłe z działania młotów, kafarów, walców, itp. 

oc za szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach (limit 200 000,-) 

oc za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, 
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kanalizacyjnych, co, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem lub 
przetwarzaniem energii elektrycznej 

oc za zatrucia i przeniesienie chorób 

klauzula stempla 

klauzula terminu zgłaszania szkód 

klauzula wypłaty odszkodowania 

Włączenie odpowiedzialności za koszty powstałe z tytułu tymczasowego 
zakwaterowania lokatorów/najemców (limit 10 000,- na jedno i wszystkie 
zdarzenia). 

 

 

3.7. Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości  

Przedmiot ubezpieczenia  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy 
nieruchomości  

Zakres ubezpieczenia  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy 
nieruchomości  

Suma gwarancyjna 50.000 EUR  

Liczba osób posiadających licencję  1 osoba 

 

3.8. Ubezpieczenia komunikacyjne 

3.8.1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe 
w związku z ruchem pojazdów. 

 
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z 

użytkowaniem tych pojazdów. 
b) Obszar odpowiedzialności – Europa. 
c) Suma Gwarancyjna – minimalna ustawowa obowiązująca na podstawie aktualnych przepisów prawa. 
 

3.8.2 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów 
mechanicznych. 

a) Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa nieszczęśliwych 
wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie 
przebywania w pojeździe będącym w ruchu  i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, 
podczas załadunku i wyładunku pojazdu, zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% 
sumy ubezpieczenia. 
 
b) Suma ubezpieczenia: 10 000,00 PLN / osobę   
Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota 
odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w 
wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
c)  Franszyza: brak. 
 
3.8.3  Ubezpieczenie AUTO-CASCO.  

a)  Zakres ubezpieczenia:  
1.  ubezpieczenie z wykupem udziału własnego i amortyzacji części niezależnie od wieku pojazdu i przyczyny oraz 

okoliczności powstania szkody, 
2. zakres ubezpieczenia – pełny wraz z kradzieżą pojazdu. Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w szczególności za:  
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- szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie 
pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi  z zewnątrz pojazdu, 

- szkody powstałe w wyniku zetknięcia z przedmiotami pochodzącymi z pojazdu, 
- szkody powstałe w pojeździe wskutek zetknięcia (zderzenia się) z przedmiotami i/lub osobami znajdującymi się wewnątrz 

pojazdu, 
- uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek działania osób trzecich, w tym również włamania lub próby 

kradzieży, 
- uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, opadu 

atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi lub innych sił przyrody, 
- uszkodzenie pojazdu w wyniku pożaru, wybuchu, osmolenia, 
- wystąpieniu szkody po przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu wykonania naprawy, konserwacji, 
- uszkodzenia pojazdu w wyniku nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub 

wewnątrz pojazdu, 
- użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, 
- powstałe wskutek kradzieży części jego wyposażenia („kradzież" rozumiana jako działanie sprawcy o znamionach 

określonych w art. 278 kk, 279 kk i 280 kk, które doprowadziło do zaboru pojazdu lub jego części, zabezpieczonego w 
sposób wskazany przez Ubezpieczyciela), 

- uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku  
- szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych o ile nie miało to 

wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody, 
- ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie 

elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za 
którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność, 

- ubezpieczyciel podejmie działania w zakresie likwidacji szkody i wypłaty należnego odszkodowania również w 
przypadku zaistnienia szkody, spowodowanej przez osoby trzecie, a także w przypadku, gdy odszkodowanie może być 
przyznane z umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zawartego przez osobę trzecią, będącą sprawcą szkody, 

- ubezpieczyciel pokryje także koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu 
naprawczego oraz koszty postoju na parkingu uszkodzonego pojazdu lub zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie 
nie dłuższym niż do 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu lub 
protokołu szkody, w wysokości nie przekraczającej 10% sumy ubezpieczenia określonej w polisie. 

 
b)   zakres terytorialny – Europa  
 
c)  przedmiot ubezpieczenia: 
- pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną od dnia 

zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, 
- przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym,  stanowiące własność Zamawiającego; 

wyposażeniem podstawowym są wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach służący do utrzymania i 
używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu 
przed kradzieżą, 

- dodatkowe wyposażenie samochodów zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych pojazdów – bez naliczania 
dodatkowej składki. 

 
d)  suma ubezpieczenia 
1. Gwarantowana suma ubezpieczenia - w przypadku kradzieży oraz szkody całkowitej dla pojazdów osobowych i innych niż 
osobowe, których wiek: 
• nie przekracza 12 miesięcy – odszkodowanie wypłacane jest według faktury zakupu, 
• wynosi powyżej 12 miesięcy – odszkodowanie wypłacane jest do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej na dzień 

zgłoszenia do ubezpieczenia. 
• przekracza 48 miesięcy – odszkodowanie wypłacane będzie do wartości    rynkowej pojazdu na dzień ustalania wysokości 

odszkodowania, 
2. Suma ubezpieczenia nie będzie podlegała konsumpcji przy szkodach częściowych. 
 
e)  Likwidacja szkód  
- przyjmuje się, że szkody będą rozliczane według faktycznie poniesionych kosztów napraw, udokumentowanych 

fakturami, 

- dopuszcza się rozliczanie szkód według kosztorysu Ubezpieczyciela na wniosek Ubezpieczającego bez uwzględniania 
podatku VAT, 
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- kosztorys, o którym mowa w punkcie 2, będzie sporządzany w oparciu o programy  komputerowe m.in. „Eurotax”, 
„Audatex” uwzględniające normy czasu napraw ustalone przez producentów danej marki oraz ceny części zamiennych 
sugerowane przez generalnych importerów tych części i stosowane przez Autoryzowane Stacje Obsługi danej marki na 
terenie całego kraju; cena roboczogodziny ustalana jest w oparciu o średnie ceny występujące w zakładach blacharsko-
lakierniczych na danym terenie, 

- w przypadku rozliczania szkód według faktycznie poniesionych kosztów naprawy Ubezpieczający przed dokonaniem 
naprawy każdorazowo przedstawi Ubezpieczycielowi kosztorys wstępny, wystawiony przez warsztat, który będzie 
naprawy dokonywał, 

- kosztorys, o jakim mowa powyżej będzie zweryfikowany przez Ubezpieczyciela w terminie 3 dni od daty dostarczenia 
przez Ubezpieczającego, 

- faktury z napraw będą zweryfikowane w oparciu o przedstawiony wcześniej kosztorys oraz oceny techniczne, 

- odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług VAT) w każdym 
przypadku, gdy poszkodowany miał możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego mu do ceny utraconej rzeczy lub do 
wynagrodzenia za naprawę rzeczy uszkodzonej. Podmiotowi poszkodowanemu, który nie ma możliwości odliczenia 
podatku VAT, odszkodowanie ustalone będzie  w wartości brutto, 

- w wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin  pojazd  nastąpi w ciągu 72 godzin od 
momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia 
naprawy pojazdu, 

- każda szkoda, której koszty naprawy przekroczą 70 % wartości pojazdu traktowana będzie jako szkoda całkowita. 

- zniesiona zasada proporcji. 
 
3.8.4.  Ubezpieczenie ASSISTANCE. 
a) Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia:  
powinien objąć pomoc techniczną udzielaną kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem 
drogowym, utratą, kradzieżą pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zdarzeniem związanym z ruchem pojazdu 
mechanicznego.  
b) Zakres terytorialny – Polska.  Europa – o ile rozszerzenie poza granice kraju jest bezpłatnie uwzględnione w pakiecie.  
c) nie dotyczy: pojazdów  specjalnych oraz maszyn drogowych 
 
3.8.5.  Postanowienia inne  
a) Przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia auto casco na podstawie oświadczenia  ubezpieczającego o braku uszkodzeń. W 

przypadku pojazdów nowych, zakupionych w autoryzowanych sieciach dealerskich oraz pojazdów dla których zachowana 
jest ciągłość polisy auto – casco nawet jeśli była zawarta z innym ubezpieczycielem – przyjęcie do ubezpieczenia bez 
dokonania oględzin i sporządzania dokumentacji zdjęciowej. 

b) Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do ilości 
niewykorzystanych dni. 

c) Zamawiający zastrzega zobowiązanie oferenta do objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych pojazdów na 
warunkach określonych w specyfikacji, załącznikach oraz z zachowaniem stawek składek ubezpieczeniowych 
przedstawionych w złożonej ofercie.   

d) System ubezpieczenia – umowa generalna. 
e) Wykaz pojazdów wraz z zakresem ubezpieczenia stanowi załącznik nr 5j. 
 

4. Informacje o szkodowości:  

Szkody w latach 
polisowych 

2011-2012 2012-2013 2013 -2014 

Ogień i inne zdarzenia 
losowe  

329,00 

1 szkoda 

9 576,00 

2 szkody 

13 716,00 

2 szkody 

Kradzież z włamaniem, 
rabunek , dewastacja i 
szyby od stłuczenia 

brak szkód 
 

brak szkód brak szkód 

szyby od stłuczenia brak szkód brak szkód brak szkód 
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Elektronika od 
wszystkich ryzyk 

brak szkód brak szkód brak szkód 

Ubezpieczenie maszyn 
budowlanych 

brak szkód brak szkód brak szkód 

Odpowiedzialność 
cywilna 

2 090,00 

 

1 465,66 zł 

(3 szkody) 

2 szkody w rezerwie 

odpowiedzialność cywilna 
zarządcy 

brak szkód  brak szkód 

Razem 7 907,98 zł 1 465,66 zł 986,00 zł 

Rezerwy brak 0 zł 10 000,00 

 

Uwaga: zestawienie szkodowości (zaświadczenia) ryzyk komunikacyjnych zawierają odrębne załączniki. 

 

5. Treść klauzul (lub inna treść nie zmieniająca skutków i znaczenia lub intencji ich wprowadzenia; intencją wprowadzenia 
klauzul dodatkowych jest jak najlepiej rozumiana korzyść Ubezpieczonego/Ubezpieczającego, tj. rozszerzenie zakresu 
ochrony):  

 

Klauzula reprezentantów:  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 
wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, przy czym za Ubezpieczającego uważa się 
dyrektora, jego zastępców i innych pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu 
Ubezpieczającego, 

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do 
Ubezpieczonego 

 

Klauzula stempla bankowego  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że jeżeli zapłata składki dokonywana jest w 
formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uznaje się datę stempla bankowego lub 
pocztowego na przelewie bankowym lub pocztowym  Ubezpieczającego potwierdzającą przekazanie środków pieniężnych na 
rachunek Ubezpieczyciela., pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca dla wykonania 
operacji ilość środków pieniężnych. 

 

Klauzula płatności 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: jeżeli zapłąta należnej składki dokonywana jest 
w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia polecenia przelewu z rachunku bankowego 
Ubezpieczającego pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające do zrealizowania przelewu 
środki finansowe. 

 

Klauzula terminu zgłoszenia szkody  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczający zobowiązany jest, 
niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić 
Ubezpieczyciela o szkodzie. 
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Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, 
chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody .  

Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni od daty 
zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. 

Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody przez Ubezpieczającego nie może mieć wpływu na przyznanie odszkodowania, 
jeśli ten fakt nie miał wpływu na określenie okoliczności powstania szkody i jej wysokości. 

 

Klauzula wypłaty odszkodowania  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał 
wypłaty należnego odszkodowania od dostarczenia postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie. 

 

Klauzula warunków i taryf 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub 
podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą  warunki umowy oraz 
taryfa składek obowiązujące w stosunku do polisy głównej. 

Klauzula kosztów poszukiwania wycieku, miejsca awarii 

Ustala się z zachowaniem nie zmienionych niniejszą klauzula postanowień OWU, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poszukiwania miejsca wycieku lub powstania szkody.  

Limit odpowiedzialności: 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

Klauzula automatycznego pokrycia:  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe i wyposażenie oraz sprzęt 
elektroniczny lub wzrost wartości środków trwałych wskutek modernizacji, inwestycji itp., a także objęte pod zarząd w czasie 
trwania umowy ubezpieczenia budynki i budowle wraz ze stałymi elementami i wyposażeniem. Odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia środka do ewidencji 
środków trwałych lub pod zarząd, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, 
uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.  

W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach 
określonych w SIWZ, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela. 

2. W przypadku, gdy wartość środków trwałych w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji 
bądź obniżenia wartości środka, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki odpowiednio na zasadach określonych dla 
rozliczenia wzrostu wartości środków trwałych.  

3. Składki nie rozlicza się w przypadku, gdy wzrost wartości majątku po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia w 
stosunku do wartości mienia przyjętych do ubezpieczenia nie przekroczył 5%. 

Roczny limit automatycznego pokrycia: 20% łącznej sumy ubezpieczenia całego mienia 

Terminy zgłaszania: w ciągu 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. 

Zasady rozliczania składki: pro rata temporis – za każdy dzień ochrony 

Klauzula LEE WAY 

Nie stosuje się zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeśli wartość odtworzeniowa przedmiotu szkody nie będzie 
wyższa niż 120% wartości podanej do ubezpieczenia i jeśli wartość szkody nie będzie wyższa niż 10 000,- zł 

Klauzula rzeczoznawców  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w ramach odszkodowania Ubezpieczyciel 
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dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z 
ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody do limitu 20.000 PLN     na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie 
ważnymi względami. 

 

Klauzula akcji ratunkowej 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, w 
granicach sumy ubezpieczenia (za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku 
z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia) 

Klauzula kosztów uprzątnięcia po szkodzie 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokryje ponad limit 
określony w owu koszty uprzątnięcia po szkodzie, odgruzowania, utylizacji. Limit dodatkowy 100 000,- zł. 

Klauzula drobnych robót budowlano- montażowych  

Ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej polisy, do maksymalnej wysokości PLN 1 000.000,- z tytułu jednego 
zdarzenia oraz łącznie na wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia, objęte są drobne prace budowlano-
montażowe prowadzone przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji. 

Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac 
i materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku ubezpieczającego. Ochroną ubezpieczeniową na mocy 
niniejszej klauzuli objęte jest również mienie istniejące Ubezpieczającego, od ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych do 
pełnej sumy ubezpieczenia i w zakresie określonym powyżej jeśli szkoda powstała w konsekwencji prowadzonych  prac 
budowlano-montażowych. 

Prace budowlano-montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują prac wykonywanych w ramach 
kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu. 

Klauzula przepięć nie związanych z wyładowaniem atmosferycznym 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku 
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ubezpieczeniem zostają objęte szkody elektryczne powstałe w 
wyniku zmian parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych dla wszystkich grup 
mienia (maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz instalacji). Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 
100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Klauzula kradzieży zwykłej 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, na mocy niniejszej 
klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży zwykłej, rozumianej jako niewyjaśnione zaginięcie oraz 
kradzieży z włamaniem przy nie spełnieniu wymogów zabezpieczenia mienia (np. stałych, zewnętrznych elementów 
budynków i budowli).  

Limit odpowiedzialności jest ograniczony do 10 000,- zł. 

 

Klauzula przeniesienia mienia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że  Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność 
wynikająca z umowy ubezpieczenia również w przypadku przeniesienia ubezpieczonego mienia pomiędzy ubezpieczonymi 
lokalizacjami (miejscami ubezpieczenia) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

6. Informacje uzupełniające: 

- Ubezpieczane mienie  leży częściowo na terenie zagrożonym powodzią. Obiekt oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górny 
położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bystrzycy Dusznickiej i w roku 1998r. wystąpiły na nim szkody z tytułu 
powodzi. Ponadto spośród ujętych w wykazie budynków gminnych mieszkalnych 13 budynków znajduje się na terenie, który 
wówczas został zalany. Pozostałe obiekty gminne oraz mienie własne MZK znajdują się na terenie nie zagrożonym zalaniem. 
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- Budynki opisane na wykazie jako II klasa palności to budynki drewniane lub z drewnianymi elementami konstrukcyjnymi 
(ściany, stropy, itp.)  

- według Uchwały Budżetowej Gminy Polanica-Zdrój na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w roku 2014 
przewidywana jest kwota 624 000,- zł. 

- Informacje o remontach, funduszach remontowych, planach na 2014 i 2015 rok 

Konserwacje i bieżące naprawy dla potrzeb budynków będących w zarządzie MZK świadczy firma wyłoniona w drodze 
przetargu na podstawie  umowy zawartej na czas określony do 31.12.2014 r. 

 Remonty o wartościach podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych są planowane i 
realizowane  po przyznaniu w budżecie środków  na ten cel uchwałą Rady Miasta Polanica-Zdrój. Wartość  wykonanych w 
roku 2013 remontów wyniosła około 115 000,00 zł. W tym wykonano remonty dachów, roboty instalacji CO w 2 lokalach 
mieszkalnych, i inne prace ogólnobudowlane i remonty lokali. Na rok 2014 przewidywany jest klatki schodowej w jednym z 
budynków oraz remonty i naprawy bieżące w lokalach. 

- Główną przyczyną szkód w ryzyku ognia i innych zdarzeń losowych były odspojenia z górnych partii elewacji budynków 
tynków, gzymsów, obfite opady śniegu lub ulewne deszcze a w przypadku pożarów źródła ognia pochodziły z lokali 
mieszkalnych. 

- Główna przyczyna szkód z ryzyka oc to wypadki w okresie zimowym na powierzchniach ulic i chodników objętych usługą 
oczyszczania miasta, szkody zadaniowe powstałe w wyniku awarii wodociągowych oraz zalania z dachów powstałe w wyniku 
ulewnych dreszczów lub zalegania śniegu i lodu. 

- Informacja o przeglądach budynków, obowiązku prowadzenia książek budynków – są prowadzone zgodnie z prawem 
budowlanym.  

- Informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych – nie zastosowano specjalnych form zabezpieczenia. Lokale użytkowe 
wyposażone są w gaśnice  przeciwpożarowe. Informacje szczegółowe zawierają załączniki z wykazami mienia do 
ubezpieczenia. 

- Informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych (dotyczy siedziby MZK) Baza przy ul. Polnej 1 objęta jest 
monitoringiem za pomocą kamer przemysłowych, teren jest ogrodzony siatką. Główna siedziba przy ul. Spacerowej 2 jest 
objęta alarmem z powiadomieniem grupy interwencyjnej agencji ochrony mienia. 

 

W związku ze specyfiką działalności MZK możliwe jest wystąpienie zmiany zakresu umowy tj.: zmniejszenie (maksymalnie o 
20% wartości mienia w stosunku do stanu podanego w SIWZ, zwiększenie (maksymalnie o 20% wartości mienia w stosunku 
do stanu podanego w SIWZ), co zostało przewidziane w klauzuli automatycznego pokrycia i traktowane będzie, jako 
skorzystanie z prawa opcji na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 

 

Zamawiający na wniosek oferenta/ów przed złożeniem oferty udostępni przedmioty ubezpieczenia do oględzin. 

 
 
 
Rozdział V.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
 

 1. Termin wykonania zamówienia: 14 lutego 2014 r. – 13 lutego 2016 r. 

2. Okres obowiązywania umowy dzieli się na 2 dwunastomiesięczne okresy ubezpieczeniowe: 
- I okres  od dnia 14.02.2014r. do 13.02.2015r. 
- II okres  od dnia 14.02.2015r. do 13.02.2016r. 

3. W ramach umowy Wykonawca wystawi polisy potwierdzające zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia. 
 
 
 
Rozdział VI.   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
 spełniania tych warunków 
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1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
   a) spełniają warunki dotyczące: 

— posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o 
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) – wydane w zakresie grup i rodzajów 
ubezpieczeń objętych zamówieniem.; 

— posiadania wiedzy i doświadczenia – zamawiający nie konkretyzuje tego warunku; 

— dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- 
zamawiający nie konkretyzuje tego warunku; 

— sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie konkretyzuje tego warunku; 

 

 b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.  

2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, z zastrzeżeniem art. 26 
ust. 3 Ustawy, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Rozdziale VII 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 
w/w warunki wykonawca spełnia.   

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy. 

3. Jeżeli wykonawca powołuje się na potencjał innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
przy wykazywaniu spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

 
 

 
Rozdział VII.     Dokumenty wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu 

 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

     a) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 (zawarte jest na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 3 do SIWZ).  

    b) aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o 
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) – wydane w zakresie grup i rodzajów 
ubezpieczeń objętych zamówieniem 

2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - (zawarte jest na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). 

b) aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tzn. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestr lub ewidencji 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (może być złożony w oryginale lub 
w poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii).  

c) dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej   

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 2A 
do SIWZ - Oświadczeniem o przynależności/ nie przynależności do grupy kapitałowej 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie musi być złożone 
przez każdego Wykonawcę 
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3. Podmioty wspólnie składające ofertę. 

a) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców każdy z nich musi spełniać warunki 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Przynajmniej jeden z wykonawców musi spełniać warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2-4 

Oświadczenie wspólne o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 składa i podpisuje 
ustanowiony przez wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub wszyscy wykonawcy składają i podpisują oświadczenie łącznie. 

Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć odrębnie: 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,   

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

b) ·Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są stosownie do 
treści art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

c) ·Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia.  

4. Inne dokumenty niewymienione w Rozdziale VII pkt. 1, 2 SIWZ 

a) Wykonawca powołujący się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów 
przedkłada także dokumenty określone w Rozdziale VII pkt. 2a) i 2b). SIWZ dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla Wykonawcy. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów 
przy wykazywaniu spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:  
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 
- sposobu wykorzystywania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu  

b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2 litera b) – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

c) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem   

 d) W przypadku złożenia oferty wspólnej - upoważnienie dla Pełnomocnika do reprezentowania podmiotów działających 
wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych  podmiotów (zgodnie z 
dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 

  e) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania oferty, 
jeżeli nie wynika ono bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie 
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy bezwzględnie dołączyć 
oryginał lub w formie notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwo wystawione na reprezentanta Wykonawcy 
przez osoby do tego upoważnione.   

5. Informacja dotycząca formy złożenia dokumentów i ich uzupełniania oraz wyjaśniania w trakcie postępowania: 

a) Wszystkie wymienione w Rozdziale VII pkt. 1-3 oświadczenia lub dokumenty muszą być złożone na piśmie  (pod 
rygorem nieważności) i potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień 
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składania ofert (nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert). 

b) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może wezwać Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 
Wszystkie oświadczenia, dokumenty i wyjaśnienia, muszą być złożone na piśmie  (pod rygorem nieważności). 

c) Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych 
za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty 
musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem 
określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem), z zastrzeżeniem § 7 pkt. 2 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

d) Zamawiający będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii złożonych dokumentów 
w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości 
Zamawiającego, co do jej prawdziwości. 

 

 

 

Rozdział VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
 przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
 upoważnionych do kontaktów z Wykonawcami  

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem – numer faksu Zamawiającego 74/8651777 lub drogą elektroniczną e-mail: 
mzk@mzk-polanica.pl, z zastrzeżeniem, że oferta musi być złożona wyłącznie w formie pisemnej 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień 
dotyczących treści i postanowień niniejszej SIWZ. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, udzieli pisemnych wyjaśnień, powiadamiając wszystkich Wykonawców, którym doręczono 
niniejszą SIWZ o treści zapytania bez ujawniania jego źródła. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również 
na własnej stronie internetowej. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ musi wpłynąć do Zamawiającego pisemnie, faksem 
lub drogą elektroniczną (Zamawiający nie będzie udzielał żadnych informacji ani wyjaśnień drogą telefoniczną, lub w 
drodze kontaktu osobistego z wykonawcą) nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert.  Zapytania skierowane po ww. terminie lub skierowane w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane, 
z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1 pkt. 1a). W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, powiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którym doręczono niniejszą SIWZ oraz zamieści taką informację również na własnej stronie internetowej. 
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 

5. Osobą (osobami) uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

• w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia- BROKER - Edyta Kotlimowska - faks /48/ 362 34 38…., 
edyta.kotlimowska@tca-broker.pl 

• w sprawach dotyczących procedury - Anna Nurzyńska - faks /74/ 865 17 77,  anna.nurzynska@mzk-polanica.pl 
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Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

 
 
 
Rozdział X.       Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

3.Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć okres 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 terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie. 

 

 

Rozdział XI.      Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą cenę zamówienia. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę. 

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej 

5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej 
trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). Każdy dokument składający się na ofertę 
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego, na język 
polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

6. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 

7. Każda strona oferty wraz z załącznikami zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez osobę 
upoważnioną do podpisywania oferty. 

8. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem 
(na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania 
oferty. 

9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, 
przesłonięcie korektorem, etc powinno być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

10. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od 
numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

11. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanym we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca 
ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać 
uprawnienie do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
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rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 
poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tymi przepisami 
przez tajemnice 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. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę. 

14. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i 
zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. 

15. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć) oraz 
opisane: 

OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ  
 MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O. 

 
Nie otwierać przed dniem 27.01.2014 r. godz. 1345. 

16. Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej rozpakowanie u Zamawiającego nie 
spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z 
treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

17. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

• Formularz oferty, sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ z podaniem cen brutto 
(wysokości składki) w złotych polskich za: ubezpieczenie od poszczególnych ryzyk za 1 rok i za 2 lata oraz 
wysokości składki ogółem, tj. za całość świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego w okresie 2 lat i z 
załączeniem ogólnych warunków ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk 

• Potwierdzona za zgodność z oryginałem Kserokopia zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, 
zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r. Nr 11, poz. 66 z późn. 
zm.) – wydane w zakresie grup i rodzajów ubezpieczeń objętych zamówieniem  

• Zaświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych ( Załącznik nr 2 do SIWZ) 

• Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 (Załącznik nr 3do SIWZ) 

• dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej tj. 

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do SIWZ - Oświadczeniem o przynależności/nieprzynależności do grupy kapitałowej 

• aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tzn. aktualny odpis z właściwego rejestru lub 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestr 
lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  

• W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta powinna zawierać upoważnienie dla Pełnomocnika do 
reprezentowania podmiotów działających wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania tych podmiotów (zgodnie z dokumentem określającym status prawny 
Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 

• W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, do zaciągania w jego imieniu zobowiązań oraz podpisania 
oferty, jeżeli nie wynika ono bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 
pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty 
należy bezwzględnie dołączyć oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego 
na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione. Niedopuszczalne jest potwierdzenie za 
zgodność własnego pełnomocnictwa (tj. wystawionego dla poświadczającego).  

• W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów przy wykazywaniu 
spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: 
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kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy 
zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym, jakiego okresu dotyczy oraz charakter stosunku 
jaki będzie łączył inny podmiot z Wykonawcą oraz do załączenia do oferty dokumentów dotyczących tego 
podmiotu określonych w Rozdziale VII pkt. 2a 2 b SIWZ w zakresie wymaganym dla Wykonawcy 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania opakowania lub 
braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie. 

 

 

 
Rozdział XII.     Miejsce i termin składnia i otwarcia ofert 

1.1.1.1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy – Zdroju, sekretariat w terminie 
do dnia 27.01.2014r., do godziny 1330 

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian musi zostać złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty 
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego 
powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 
Koperty oznakowane dopiskiem " WYCOFANE"  zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania po publicznej sesji 
otwarcia ofert. 

5. Miejscem otwarcia ofert siedziba Zamawiającego przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy – Zdrój, sala konferencyjna - parter 

6.6.6.6. Terminem otwarcia ofert jest dzień  27.01.2014r, godzina 1345 

 

 

Rozdział XIII.    Opis kryteriów oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem: 

Wartość brutto zamówienia ogółem - 100%. 

W 
 min 

W =      -------------- x 100 pkt 
Wx 

gdzie:   W        = liczba punktów 
Wmin     = najniższa   cena   brutto  ogółem  wynikająca z ocenianych ofert 
 
Wx        = cena  brutto ogółem w ocenianej ofercie 

2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym 

Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. 

3. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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Rozdział XIV.    Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca oblicza cenę ofertową uwzględniając wszystkie koszty związane z należytą, zgodną z niniejszą SIWZ  oraz 
zgodną z obowiązującymi przepisami realizacją przedmiotu zamówienia, tj. wszelkie należne opłaty i podatki oraz 
wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia, według  odpowiadających jej składników cenowych, w tym w 
szczególności podatek VAT według obowiązujących stawek na dzień składania ofert. Ustalenia podatku VAT należy 
dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 
535 ze zm.), 

2. Wykonawca winien wyliczyć cenę ofertową (składka ogółem za okres ubezpieczenia) wypełniając tabelę w formularzu 
 oferty. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
 tym: wszystkie ryzyka, klauzule i rozszerzenia lub wyłączenia. 

 Wykonawca winien podać składkę dla poszczególnych ryzyk wyszczególnionych w formularzu oferty. Składka ogółem 
 jest sumą wszystkich ryzyk z uwzględnieniem klauzul, rozszerzeń i wyłączeń zawartych w specyfikacji. Cena ofertowa 
 brutto  ogółem będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Zamawiający wymaga zachowania stałości ceny przez okres trwania umowy (jest to cena nieprzekraczalna). Zmiana 
ceny  dopuszczalna jest jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (z zachowaniem 
niezmienności ceny  netto). 

 

 

 Rozdział XV. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej 
SIWZ. 

2. Badania i oceny ofert dokonuje Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego. 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która po dokonaniu oceny zgodnie 
z przyjętymi kryteriami uzyska maksymalną ocenę punktową. 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 
1 i 2 ustawy. Ofertę złożoną przez Wykonawcę, który został wykluczony z postępowania Zamawiający uzna za odrzuconą. 

5. Zamawiający poprawi w ofercie, zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona: 
oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – jeżeli: 

a) Oferta jest niezgodna z ustawą 

b)     Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy 

c)  Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji 

d) Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

e)  Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

f)  Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny 

g)  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy 

h)  Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
oferty o: 

a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy, 
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b)  wykonawcach których oferty zostały odrzucone (podając uzasadnienie faktyczne i prawne), 

c)  wykonawcach wykluczonych z postępowania (podając uzasadnienie faktyczne i prawne), 

d)  terminie po upływie którego może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 Ogłoszenie wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
 Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.mzk-polanica.pl 

8.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie obliczonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 
ustawy, z tym, że umowa może zostać zawarta przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

9. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawców, o których mowa  w 
art. 93 ust. 3 ustawy, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

Rozdział XVI. Informacja o formalno ściach, których należy dopełnić po wyborze oferty w celu 
 zawarcia umowy.  

 

1. W przypadku wybrania oferty Wykonawców działających wspólnie, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
 publicznego, Zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa ta nie może być 
 umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym i  winna określać, co najmniej: podmioty 
 składające ofertę, cel gospodarczy dla realizacji, którego umowa została zawarta, zasady reprezentacji i prowadzenia 
 spraw, oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas ten był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia) 

2. Osoby reprezentujące wybranego Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 
załączonych do oferty. 

 

 

Rozdział XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy   

 Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

 

Rozdział XVIII. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą 

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej ze wzorem 
umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy 
przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy zmiany nieistotne jej treści niepowodującej zmiany treści oferty na 
podstawie, której wybrano Wykonawcę (np. zmiana adresu czy statusu wykonawcy, itp.). 

3. Nieistotne zmiany, o których mowa w pkt. 2 nie będą traktowane, jako zmiana zawartej umowy oraz nie będą wymagać 
dodatkowych regulacji w formie aneksu do umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia, w drodze pisemnego aneksu, niżej wymienionych zmian postanowień 
umowy:  

a) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy 
ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników 
majątkowych lub ich likwidacji. Składka będzie rozliczna zgodnie z określonymi w specyfikacji, zapisami klauzul 
automatycznego pokrycia; 

b) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy 
ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany wartości budynków/budowli (w przypadku zwiększenia 
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lub zmniejszenia ilości nieruchomości będących w zarządzie Zamawiającego). Składka będzie rozliczna zgodnie z 
określonymi w specyfikacji zapisami klauzul; 

c) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu w razie konieczności zwiększenia sum gwarancyjnych lub uzupełnienia 
limitów 

d) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz 
wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki, 

e) Zmiany dotyczące Zamawiającego w przypadku zmian organizacyjnych mogących wystąpić u Zamawiającego: 
zmiana siedziby, numeru NIP, itp.  

f) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 

g) Rozszerzenia lub zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,  

h) Zmiany ceny brutto umowy przy zachowaniu dotychczasowej wartości netto - jeżeli nastąpi zmiana przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym – w przypadku zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w § 
3 ust. 2 i 3 umowy 

 

Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

 
 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli  lub 

mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
 prawnej określone w dziale VI ustawy. 

 
 2. Wobec niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść 
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Kopię odwołania Wykonawca przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

 3.  Odwołanie przysługuje wobec wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,   

b)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać: czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Terminy do wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy. 

6.   Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. - W przypadku uznania zasadności przekazanej 
informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa powyżej nie przysługuje odwołanie, z 
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 

7.  Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia 
przez Izbę orzeczenia. 
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Rozdział XX. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części.  

 

Rozdział XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich 
zamówień 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy, 
Zamówienie uzupełniające: 

• może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
• może być udzielone wyłącznie dotychczasowemu wykonawcy usług, wybranemu w niniejszym postępowaniu, po 

przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, 
• może stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 
• musi polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienie podstawowe   

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach 
uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu 
rzeczywiście udzielanej ochrony wg. systemu pro rata temporis za każdy dzień. 
 

Rozdział XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

 
Rozdział XXIII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną 

mzk@mzk-polanica.pl 

Rozdział XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

 

Rozdział XXV. Informacje czy Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną. 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej na podstawie art. 91b ust. 1 ustawy. 

 

 
 
Rozdział XXVI. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 
Zamawiający przewiduje ich zwrot 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w 

 postępowaniu obciążają Wykonawcę. 

 

 



 

28 

Rozdział XXVII. Zał ączniki do SIWZ 
1. Oferta. 
2. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ustawy. 
3. Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ustawy. 
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

      5.Wykazy mienia do ubezpieczenia 5a-5j 
7. Wzór umowy. 
 
 
 

Kompletna dokumentacja przetargowa SIWZ wraz z załącznikami zawiera 58 stron 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
…………………………………. 
(pieczątka wykonawcy) 

 

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy – Zdroju Sp. z o.o.  
ul. Spacerowa 2  

57-320 Polanica - Zdrój 

 
 

O F E R T A 
złożona przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i siedziba wykonawcy) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DOTYCZACA  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, NA UBEZPIECZENIE MIEN IA I ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ  

MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP . Z O .O. 
 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
 

Lp. 
L.P.   Ubezpieczane ryzyka Składka roczna 

Składka za 2 lata 
(kol. Bx2) 

 A B C 
1. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych     

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, 
rabunku oraz dewastacja 

    

3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia   

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk 

  

5. Ubezpieczenie maszyn budowlanych   

6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej      

7. Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości      

8. Ubezpieczenia komunikacyjne   

 Cena ofertowa ogółem (składka ogółem za dwuletni okres 
ubezpieczenia) = C1+C2+C3+C4+ C5+C6+C7+C8 

  

 Cena ofertowa ogółem słownie :………………………………………………………….. 

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

 
 

Oświadczamy, że: 
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-zapoznaliśmy się z warunkami opisanymi w SIWZ i nie wnosimy do jej treści żadnych uwag 

-zobowiązujemy się do zawarcia odpowiednich polis ubezpieczeniowych na wyszczególnione w SIWZ przedmioty zamówienia 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu obowiązujących polis  

-zobowiązujemy się do wykonywania wszystkich czynności opisanych w rozdziale IV SIWZ -akceptujemy przedmiot 
zamówienia; 
- w cenę w/w usługi wliczone są koszty związane z realizacją zamówienia. 
- w przypadku wyboru naszej   oferty,  zobowiązujemy  się w okresie związania umową do wykonywania zamówienia za 
wynagrodzenie podane w ofercie 
- w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie z załączonym wzorem w SIWZ 
- termin wykonania zamówienia: od 14.02.2014r. do 13.02.2016 r. 
- zamówienie zamierzamy wykonać siłami własnymi / z udziałem Podwykonawców *. 
Część zamówienia dotyczącą: 
1. ………………………………………………………….. 
…………………………………………………… 
2. ………………………………………………………….. 
…………………………………………………… 
powierzymy Podwykonawcy/om ( wypełnić, jeśli dotyczy) 
Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
 
Ofertę składamy na ……….. kolejno ponumerowanych stronach. 
Ofertę sporządzono w dniu ……… 2014… roku. 
 
Nr faksu w celu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą  ……………………………….. 
Adres e-mail…………………………. 

Zastrzegamy/Nie zastrzegamy* jednocześnie, że: 
informacje   zawarte   w   Załączniku   nr   ....   do   oferty   stanowią   tajemnicę   przedsiębiorstwa 
 ................................................................................  i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w 
postępowaniu. 
 
 
 
 
 

........................................................................... 
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy) 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

(pieczęć Wykonawcy) 

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy – 
Zdroju Sp. z o.o.  
ul. Spacerowa 2 
57-320 Polanica - Zdrój 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO    NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ  MIEJSKIEGO ZAKŁADU 

KOMUNALNEGO W POLANICY – ZDROJU SP. Z  O.O.  
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 

 

OŚWIADCZAMY 

iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  

art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 

(podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy) 

 ............................................. , dnia ................................ 2014 r. 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

………………………. 
Pieczątka Wykonawcy 

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy – 
Zdroju Sp. z o.o.  
ul. Spacerowa 2 
57-320 Polanica - Zdrój 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO   NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ  MIEJSKIEGO ZAKŁADU 

KOMUNALNEGO W POLANICY – ZDROJU SP. Z O.O.  

 
 

My, niżej podpisani  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 

 OŚWIADCZAMY 

iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
 

………………….………………………………………………….. 
(podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 ............................................. , dnia ................................ 2014 r. 
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 Załącznik Nr 4 do SIWZ  
OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest UBEZPIECZENIE MIENIA I 

ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ  ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLANICY – ZDROJ U SP. Z O.O. 

 
oświadczamy, że 

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

 
 

 

 

 ............................................. , dnia ................................ 2014 r. 

 

 

 
………………….………………………………………………….. 

(podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
* - niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik Nr 5a do SIWZ 

Budynki komunalne należące do Gminy Miasta Polanica Zdrój 

 
Lp. Budynek Powierzchnia 

razem          
(m2) 

CENA                         
1M 

WART.     
OGÓŁEM 

Konstrukcja budynku 

1 Bystrzycka 48 261,80 3000,00 785 400,00 ściany w 50 % z cegły, pozostałe 
drewniane, stropy drewniane, dach 
z papy i dachówki ceram. 

2 Dąbrowskiego 1f 110,87 3000,00 332 610,00 ściany z cegły, stropy kleina, mur 
pruski, dach z dachowki ceram. 

3 Kłodzka 14 89,12 3000,00 267 360,00 ściany z cegły, stropy drewniane, 
dach z dachówki ceram. 

4 Matuszewskiego 2 215,47 3000,00 646 410,00 ściany z cegły, stropy drewniane, 
dach pokryty gontem 

5 Norwida 9 58,15 3000,00 174 450,00 ściany drewn. z bali, stropy 
drewniane, dach z blachy 
trapezowej i dachówki cement. 

6 Słowackiego 9 - socjalny 634,60 3000,00 1 903 800,00 ściany z pustaków Alfa, strop 
betonowy Teriwa, dach blacha 
dachówkopodobna 

6a. Słowackiego 9 - komórki 85,00 3001,00 255 085,00 jw. 

7 Słowackiego 11a  KONTENER 28,00 3000,00 84 000,00 ściany drewn. wypełnione wełną, 
strop drewniany, dach z blachy 
trapezowej 

8 Słowackiego 11b  KONTENER 28,00 3000,00 84 000,00 jw. 

9 Słowackiego 11c  KONTENER 28,00 3000,00 84 000,00 jw. 

10 Słowackiego 11d  KONTENER 28,00 3000,00 84 000,00 jw. 

11 Słowackiego 11e  KONTENER 28,00 3000,00 84 000,00 jw. 

12 Słowackiego 11f   KONTENER 28,00 3000,00 84 000,00 jw. 

13 Słowackiego 11g  KONTENER 28,00 3000,00 84 000,00 jw. 

14 Warszawska 2 177,18 3000,00 531 540,00 ściany z cegły, stropy drewniane, 
dach z dachówki cement. 

15 Warszawska 22 224,10 3000,00 672 300,00 jw., dach z dachówki ceram. 

16 Zdrojowa 2 254,74 3000,00 764 220,00 jw., dach z dachówki cement. 

17 Zdrojowa 35 154,48 3000,00 463 440,00 jw., dach z dachówki ceram. 

18 Zdrojowa 48 176,83 3000,00 530 490,00 jw., dach z dachówki ceram. 

19 Wojska Polskiego 60 426,47 3000,00 1 279 410,00 jw., dach papowy 

20 Zwycięzców 4 149,55 3000,00 448 650,00 jw. 

21 Bystrzycka 33 lokal nr 2,3 93,71 3000,00 281 130,00 ściany z cegły, stropy drewniane, 
dach z dachówki ceram. 

22 Kilińskiego 19 lokal nr 1a,7,7a,8 130,55 3000,00 391 650,00 jw., dach z dachówki ceram. 

23 Kłodzka 2 lokal nr 1a 28,98 3000,00 86 940,00 jw., dach z dachówki ceram. 

24 Mickiewicza 1 lokal nr 1 58,44 3000,00 175 320,00 jw., dach z dachówki ceram. 

25 Prusa 6 lokal nr 2,4,8 101,66 3000,00 304 980,00 ściany z pustaków Alfa, stropy bet. 
DZ-3, dach z papy 
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26 Warszawska 24 Straż Pożarna 245,00 3000,00 735 000,00 ściany z cegły, stropy drewniane, 
dach z dachówki ceram. 

27 Warszawska 25 lokal nr 1 56,14 3000,00 168 420,00 sciany z cegły , stropy drewniane, 
dach z dachówki ceram. 

28 Zdrojowa 23 lokal nr 3,6,4 120,00 3000,00 360 000,00 jw., dach z dachówki ceram. 

29 Wojska Polskiego 1 lokal nr 
4,11, 

107,85 3000,00 323 550,00 jw., dach z blachy 

30 Wojska Polskiego 15 lokal nr 1 25,36 3000,00 76 080,00 ściany z cegły, dtropy z płyt kleina 
i drewniane, dachówka ceramiczna 

31 Kościuszki 5 lokal nr 1 60,36 3000,00 181 080,00 stropy drewniane, ściany z cegły, 
gont bitumiczny, papa 

32 Zdrojowa 7 lokal nr 3,5 55,16 3000,00 165 480,00 ściany z cegły, dach ceramiczny, 
stropy częściowo betonowe i 
drewniane 

33 Dębowa 16 lokal nr 4, 6a, 8, 10 52,58 3000,00 157 740,00 ściany z cegły, dach ceramiczny, 
strop drewniany 

34 Bystrzycka 24 lokal użytkowy 
Zaczyk 

126,57 3000,00 379 710,00 ścainy z cegły, stropy drewniane, 
dach z dachówki ceramicznej 

35 Parkowa 2 lokal użytkowy 
Dzidowski 

2,65 3000,00 7 950,00 ściany z cegły, strop drewniany, 
dachówka ceramiczna 

36 Zdrojowa 19a lokal użytkowy-
lody 

18,36 3000,00 55 080,00 ściany z cegły, strop betonowy 

37 Bystrzycka 21         GARAŻ 18,00 3000,00 54 000,00 dach papowy, ściany z bloczków 
betonowych, strop drewniany 

38 Dąbrowskiego 4       GARAŻ 12,00 3000,00 36 000,00 dach papowy, strop drewniany, 
ściany z cegły 

39 Krasińskiego 5         GARAŻ 23,40 3000,00 70 200,00 dach papowy, strop drewniany, 
ściany z cegły 

40 Matuszewskiego 6    GARAŻ 16,00 3000,00 48 000,00 dach papowy+dach ceramiczny, 
strop drewniany, ściany z cegły 

41 Warszawska 22        GARAŻ 25,61 3000,00 76 830,00 dach papowy, strop drewniany, 
ściany z cegły 

42 Dąbrowskiego 1H      GARAŻ 125,09 3000,00 375 270,00 dach papowy, strop drewniany, 
ściany z cegły 

43 Żeromskiego 2          GARAŻ 10,00 3000,00 30 000,00 dach blaszany, strop drewniany, 
ściany z cegły 

44 Słowackiego 7 - socjalny 703,00 3000,00 2 109 000,00 ściany z bloczków 
gazobetonowych, strop betonowy 
teriwa, dach konstrukcja drewniana 
kryta dachówką bitumiczną 

45 Słowackiego 7 - komórki 110,00 3000,00 330 000,00 jw. 

46 Lipowa 2 (po MCK) 386,30 3000,00 1 158 900,00 ścu=iany z cegły, stropy drweniano 
betonowe, dach kryty dachówką 
ceramiczną 

 razem 5 927,13  17 781 475,00  
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Załącznik Nr 5b do SIWZ 

Budynki i budowle oczyszczalni ścieków i ujęć Gminy Miasta Polanica Zdrój 

 
nazwa lokalizacja majątek objęty 

ubezpieczeniem 
BUDYNKI I 
BUDOWLE 

wartość 
odtworzeniowa 

konstrukcja 
obiektów 

Zabezpieczenia 
obiektów 

oczyszczalnia 
ścieków 

działka nr 530/3 
Szalejów Górny 

budynki i budowle 22 693 360 Budynki i budowle 
konstrukcji 
żelberonowej. Stropy 
betonowe, pokrycie 
dachów papą. 

obsługa całodobowa 
oczyszczalni, 
monitorowanie 
kamerami 
przemysłowymi, 
alarm i ochrona 
Optoscan, Kłodzko, 
pracownicy 
przeszkoleni w 
zakresie p.poż., 
tryskaczy brak 

Ujęcie wody Nowa 
Sokołówka 

działka 13/1/356, 
13/2/356  obręb  
Sokołówka  

budynek chlorowni 15 000 budynek wykonany z 
cegły, pokrycie 
papowe 

brak 

  ogrodzenie z siatki 1 500   

Ujęcie wody  BS-1 działka nr 182/2  
obręb Sokołówka 

budynek chlorowni 72 700 budynek wykonany z 
cegły, konstrukcja 
dachu drewniana, 
pokrycie z dachówki 

alarm i ochrona 
Optoscan Kłodzko 

  ogrodzenie z siatki 6 800   

Ujęcie wody BS-4 działka nr 16/2 
obręb Sokołówka 

budynek  18 000 budynek wykonany z 
cegły, konstrukcja 
dachu betonowa, 
pokrycie papowe 

brak 

  ogrodzenie z siatki 2 000   

Ujęcie wody BS-6 działka nr 5/2 obręb 
Starkówek 

ogrodzenie z siatki 4 500   

ujęcie wody Stara 
Sokołówka 

działki nr 205, 206, 
214 obręb 
Sokołóka 

ogrodzenie z siatki 9 775   

ujęcie wody Polna działka nr 93 budynek 12 000 budynek wykonany z 
cegły,  konstrukcja 
dachu betonowa, 
pokrycie papowe 

brak 

  ogrodzenie z siatki 18 512   

ujęcie wody 
Piastowska 

działka nr 244 budynek 5 000 budynek wykonany z 
pustaków, konstrukcja 
dachu betonowa, 
pokrycie papowe 

brak 

  ogrodzenie z siatki 13 435   

Ujęcie wody 
Wojska Polskiego 

działka nr 60/252 budynek 17 884 budynek wykonany z 
cegły, konstrukcja 
dachu betonowa, 
pokrycie papowe 

brak 

  ogrodzenie z siatki 1 113   

Ujęcie wody 
Dębowa 

działka nr 54/237 ogrodzenie z siatki 3 000  brak 

 razem  22 894 579   
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Załącznik Nr 5c do SIWZ 

Maszyny, urządzenia i wyposażenie oczyszczalni ścieków i ujęć Gminy Miasta Polanica –Zdrój 

 
nazwa lokalizacja majątek objęty 

ubezpieczeniem 
URZĄDZENIA  

wartość 
odtworzeniowa 

konstrukcja 
obiektów 

Zabezpieczenia 
obiektów 

oczyszczalnia 
ścieków 

działka nr 530/3 
Szalejów Górny 

urządzenia 
oczyszczalni 

4 800 400 Budynki i budowle 
konstrukcji 
żelberonowej. Stropy 
betonowe, pokrycie 
dachów papą. 

obsługa całodobowa 
oczyszczalni, 
monitorowanie 
kamerami 
przemysłowymi, 
alarm i ochrona 
Optoscan, Kłodzko, 
pracownicy 
przeszkoleni w 
zakresie p.poż., 
tryskaczy brak 

Ujęcie wody Nowa 
Sokołówka 

działka 13/1/356, 
13/2/356  obręb  
Sokołówka  

chlorator 4 000   

  mętnościomierz 20 000   
  elektrozasuwy - 

szt.2 
6 000   

Ujęcie wody  BS-1 działka nr 182/2  
obręb Sokołówka 

pompa głębinowa 10 807   

Ujęcie wody BS-4 działka nr 16/2 obręb 
Sokołówka 

pompa głębinowa 14 020   

Ujęcie wody BS-6 działka nr 5/2 obręb 
Starkówek 

pompa głębinowa 6 000   

ujęcie wody Polna działka nr 93 pompa wirowa 6 285   
ujęcie wody 
Piastowska 

działka nr 244 reduktor ciśnienia 
szt.2 

32 000   

Ujęcie wody 
Wojska Polskiego 

działka nr 60/252 pompa wirowa 5 330   

 razem  4 904 842   
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Załącznik Nr 5d do SIWZ 

Budynki i budowle MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. 

 
Lp. Budynek Powierzchnia 

razem                             
(m2) 

cena 1M WARTOŚĆ konstrukcja 

1 Spacerowa 2 262,59 3000,00 787 770,00 ściany murowane z cegły, strop 
WPS na belkach stalowych, 
pokrycie papowe 

2 Polna 1 - garaż samochodowy 288,00 3000,00 864 000,00 ściany z bloczków betonowych, 
stropodach gęstożebrowy, 
pokrycie papowe 

3 Polna 1 - budynek magazynu 268,00 3000,00 804 000,00 ściany z pustaków, stropodach 
gęstożebrowy, pokrycie papowe 

4 Polna 1 - budynek warsztatowo - 
socjalny 

645,00 3000,00 1 935 000,00 ściany z pustaków, stropodach 
gęstożebrowy, pokrycie papowe 

5 Polna 1 - magazyn smarów 11,00 3000,00 33 000,00 ściany murowane z cegły, 
stropodach, pokrycie eternitem 

6 Polna 1 - sortownia odpadów 238,50 3000,00 715 500,00 konstrukcja stalowa, obudowa 
ścian i dachu blachą powlekaną 

      

 razem 1 713,09  5 139 270,00  
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Załącznik Nr 5e do SIWZ 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie MZK w Polanicy –Zdrój Sp. z o.o. 

 

NUMER NAZWA 

DATA 
WPROWADZENIA 

DO EIWDENCJI WARTOŚĆ 

003-087 Agregat prądotwórczy AP3-7000H 2006.12.11 5 000,00 

004-022 sieć komputerowa 2005.12.31 8 542,00 

004-121 Rejestrator GANZ DR16N2 200k 2010.04.01 4 200,00 

004-167 Rejestrator video Ganz DR16DVD 2013.09.02 3 850,00 

004-168 Drukarka do etykiet termotransferowych 2013.09.30 2 348,78 

004-169 Czytnik kodów kreskowych 2013.09.30 365,04 

004-176 Drukarka do etykiet termotransferowych 2013.12.06 2 113,01 

004-177 Czytnik kodów kreskowych 2013.12.06 365,04 

004-178 Czytnik kodów kreskowych 2013.12.06 365,04 

005-112 Ubijak Wibracyjny BELLE RT 66 HONDA 2009.09.16 5 900,00 

005-120 Odśnieżarka SNOW FLAKE 2010.01.14 5 245,90 

005-127 Piaskarka do ciągnika 2010.12.08 4 449,18 

005-129 Przecinarka do asfaltu GUARDIAN 400 2010.12.20 4 140,00 

006-117 
Sieć teleinformatyczna do obsługi 
monitoringu bazy 2009.12.31 11 900,00 

006-135 Waga samochodowa 2011.07.29 26 046,65 

006-136 Kontener biurowy na stacji przeładunkowej 2011.07.29 14 606,59 

006-137 Rollcrush - urządzenie zgniatające odpady 2011.07.29 31 986,57 

006-152 Instalacja monitoringu bazy OOM przy 2011.12.31 9 849,00 

006-162 Myjka ciśnieniowa-KARCHER HD 8/17C 2012.11.30 10 337,00 

006-164 Zbiornik do wytwarzania solanki ST-30 2013.01.14 18 750,00 

008-153 
Parkometr nr 001 - Parking przy ul. Jana 
Pawła II 2012.01.04 6 114,00 

008-154 
Parkometr nr 002 - Parking przy ul. Jana 
Pawła II 2012.01.04 7 074,00 

  ogółem   183 547,80 
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Załącznik Nr 5f do SIWZ 

Mienie niskocenne MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. 

 

NUMER 
INWENTA-

RZOWY 
NAZWA 

DATA 
WPROWADZENIA 

DO EWIDENCJI 
WARTOŚĆ  

ADM-001 biurko   szt.1 2007.01.01 389,34 

ADM-002 biurko  szt.1 2007.01.01 109,44 

ADM-003 biurko szt.1 2007.01.01 307,37 

ADM-011 kalkulator  szt.1 2007.01.01 60,00 

ADM-013 zegar ścienny szt.1 2007.01.01 18,52 

ADM-014 lampka halogenowa biurkowa  szt.1 2007.01.01 28,20 

ADM-017 półka pod monitor  szt.1 2007.01.01 40,98 

ADM-023 stolik pod komputer szt.1 2007.01.01 10,00 

ADM-024 drabinka metalowa szt.1 2007.01.01 72,95 

ADM-026 regał szt.1 2007.01.01 246,40 

ADM-027 szafka szt.2 2007.01.01 754,12 

ADM-029 krzesła obrotowe  szt.2 2007.01.01 340,00 

ADM-034 lampka biurkowa   szt.1 2007.01.01 22,91 

ADM-038 biurko    szt.1 2007.01.01 80,00 

ADM-042 kasa pancerna szt.1 2007.01.01 590,00 

ADM-043 kasetka na pieniądze szt.1 2007.01.01 10,00 

ADM-044 kasetka na bilon szt.1 2007.01.01 168,00 

ADM-045 lampka  biurkowa szt.1 2007.01.01 38,00 

ADM-057 szafka na kartoteki metalowa szt.1 2007.01.01 774,59 

ADM-061 biurko z nadstawką szt.1 2007.01.01 278,68 

ADM-062 biurko z nadstawką  szt.1 2007.01.01 278,68 

ADM-063 stolik pod drukarkę szt.1 2007.01.01 90,16 

ADM-064 szafa stojąca z nadstawką szt.2 2007.01.01 911,68 

ADM-069 krzesło metalowe tapicerowane szt.1 2007.01.01 109,24 

ADM-072 szafa stojąca z nadstawką  szt.1 2007.01.01 431,85 

ADM-073 szafka-słupek szt.1 2007.01.01 154,22 

ADM-075 stolik pod komputer szt.1 2007.01.01 180,33 

ADM-076 stolik pod komputer szt.1 2007.01.01 296,00 

ADM-078 biurko    szt.1 2007.01.01 50,00 

ADM-079 krzesło obrotowe szt.1 2007.01.01 20,00 

ADM-080 krzesło obrotowe szt.3 2007.01.01 540,00 

ADM-081 krzesło szt.1 2007.01.01 51,30 

ADM-082 lampka biurowa szt.1 2007.01.01 22,91 

ADM-083 aparat telefoniczny szt.1 2007.01.01 15,00 

ADM-085 kalkulator  szt.2 2007.01.01 40,00 

ADM-086 półka pod monitor szt.1 2007.01.01 40,98 

ADM-087 szafka niska  szt.1 2007.01.01 205,64 

ADM-088 szafka niska wąska szt.1 2007.01.01 61,70 

ADM-089 niszczarka do dokumentów szt.1 2007.01.01 197,91 
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ADM-091 lodówka  szt.1 2007.01.01 567,21 

ADM-092 szafka stojąca szt.2 2007.01.01 300,00 

ADM-093 szafka pod zlewozmywak  szt.1 2007.01.01 95,00 

ADM-094 czajnik bezprzewodowy szt.1 2007.01.01 36,89 

ADM-097 biurko szt.1 2007.01.01 1 139,00 

ADM-100 krzesło szt.1 2007.01.01 115,00 

ADM-101 regał szt.1 2007.01.01 481,00 

ADM-102 szafa  szt.1 2007.01.01 380,00 

ADM-103 fax  szt.1 2007.01.01 1 420,00 

ADM-104 piecyk elektryczny  szt.1 2007.01.01 138,52 

ADM-107 aparat telefoniczny  szt.1 2007.01.01 585,00 

ADM-108 biurko  szt.1 2007.01.01 1 139,00 

ADM-109 krzesło   szt.1 2007.01.01 115,00 

ADM-111 szafka stojąca szt.1 2007.01.01 550,00 

ADM-113 szafa pancerna  szt.1 2007.01.01 20,00 

ADM-114 centrala telefoniczna  szt.1 2007.01.01 2 830,00 

ADM-116 ekspres do kawy SZT.1 2007.01.01 122,13 

ADM-117 czajnik bezprzewodowy  SZT.1 2007.01.01 89,34 

ADM-118 szafki kuchenne-komplet 2007.01.01 2 868,93 

ADM-119 lodówka  SZT.1 2007.01.01 778,69 

ADM-121 krzesła  szt.3 2007.01.01 861,00 

ADM-123 lampka biurowa  szt.1 2007.01.01 222,00 

ADM-127 stół szt.1 2007.01.01 280,33 

ADM-128 krzesła szt.6 2007.01.01 614,76 

ADM-129 biurko  szt.1 2007.01.01 602,46 

ADM-130 szafka   szt.1 2007.01.01 1 027,05 

ADM-132 aparat telefoniczny bezprzewodowy   szt.1 2007.01.01 237,70 

ADM-133 regał  szt.3 2007.01.01 30,00 

ADM-134 regał metalowy szt.1 2007.01.01 176,44 

ADM-141 podtrzymywacz napięcia szt.1 2007.01.01 516,39 

ADM-148 lampka biurkowa szt.1 2007.01.01 22,91 

ADM-153 wieszak 1 komplet 2007.01.01 491,80 

ADM-163 telefax PANASONIC szt.1 2006.03.01 943,44 

ADM-166 Alan-78 plus radio  szt.1 2006.04.25 524,60 

ADM-167 kalkulator CX 123 szt.1 2006.06.23 138,52 

ADM-168 wentylator stojący FA 5557 szt.1 2006.06.30 68,85 

ADM-169 wentylator stojący FA 5557 szt.1 2006.06.30 68,85 

ADM-170 wentylator stojący FA 5557   szt.1 2006.06.30 68,85 

ADM-171 wentylator biurkowy  FA 5552 szt.1 2006.06.30 59,02 

ADM-172 wentylator biurkowy FA 5552 szt.1 2006.06.30 59,02 

ADM-173 podtrzymywacz napięcia -ARES 1000 szt.1 2006.07.21 630,33 

ADM-174 dystrybutor wody-duży szt.1 2006.07.31 532,79 

ADM-179 półka pod monitor szt.1 2006.12.28 31,97 

ADM-182 krzesło obrotowe FRED GTP  szt.2 2007.03.30 592,00 

ADM-183 szafa aktowa  z drzwiami przesuwanymi szt.1 2007.03.30 1 010,00 

ADM-184 szafa aktowa dwudrzwiowa szt.1 2007.03.30 450,00 

ADM-185 szafa dwudrzwiowa z nadstawką† szt.2 2007.06.29 1 422,96 

ADM-186 szafy płytkie dwudrzwiowe z nadstawkami szt. 2007.06.29 4 203,99 
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ADM-188 Telefaks Panasonic  szt.1 2007.08.31 897,54 

ADM-189 Krzesła tapicerowane szt.2 2007.08.31 173,62 

ADM-190 Krzesła FALA  szt.1 2007.08.31 143,99 

ADM-191 Biurko+dostawka+blat+noga  (1 komplet) 2007.09.30 929,00 

ADM-192 Szafa S2 80x40x120  szt.1 2007.09.30 271,60 

ADM-193 Szafa SU2 58x40x192 szt.1 2007.09.30 344,35 

ADM-194 Biurko drewniane  szt.1 2007.10.31 580,00 

ADM-195 PenDrive 2048 2GB szt.1 2007.11.02 65,49 

ADM-197 Przedłużacz 20m OW 3x1,5 szt.1 2007.12.19 139,00 

ADM-198 Szafa dwudrzwiowa z nadstawką† szt.2 2008.01.31 828,92 

ADM-199 Krzesła tapicerowane czarne szt.3 2008.01.31 260,43 

ADM-202 Krzesła tapicerowane czarne szt.11 2008.02.29 954,91 

ADM-203 Biurko drewniane kompletne szt.1 2008.03.31 974,85 

ADM-204 Biurko drewniane kompletne szt.1 2008.03.31 974,85 

ADM-205 Stół konferencyjny szt.1 2008.03.31 1 028,20 

ADM-206 Szafka zamykana  szt.1 2008.03.31 291,97 

ADM-207 Szafka z otwartą półką szt.1 2008.03.31 261,90 

ADM-208 Wieszak stojący szt.1 2008.03.31 118,34 

ADM-211 biurko małe szt.1 2008.04.01 80,00 

ADM-216 Szafa stojąca z nadstawką szt.2 2008.04.01 911,68 

ADM-218 Krzesło szt.1 2008.04.01 68,15 

ADM-222 Szafa dwudrzwiowa z nadstawką szt.2 2008.04.01 1 275,42 

ADM-223 Szafka stojąca RTV pod drukarkę szt.1 2008.04.01 179,51 

ADM-224 krzesło konferencyjne FRED szt.2 2008.04.01 208,00 

ADM-225 krzesła tapicerowane szt.2 2008.04.01 173,62 

ADM-226 Krzesła tapicerowane szt.2 2008.04.01 173,62 

ADM-227 Krzesło obrotowe FALA szt.1 2008.04.01 143,99 

ADM-231 Stolik RTV pod drukarkę szt.1 2008.04.30 112,52 

ADM-232 Biurko drewniane kompletne szt.1 2008.04.30 1 030,00 

ADM-233 Biurko drewniane kompletne szt.1 2008.04.30 1 030,00 

ADM-234 Szafa wąska-słupek szt.1 2008.04.30 237,52 

ADM-235 Szafa wąska - słupek  szt.1 2008.04.30 237,52 

ADM-236 Stolik RTV pod drukarkę szt.1 2008.04.30 112,52 

ADM-237 Szafka niska z barkiem szt.1 2008.04.30 159,53 

ADM-238 Aparat fotograficzny PANASONIC szt.1 2008.04.30 773,75 

ADM-241 Tablica magnetyczna szt.1 2008.05.09 414,95 

ADM-242 Krzesło obrotowe czarne szt.1 2008.05.30 143,99 

ADM-243 Krzesło obrotowe czarne szt.1 2008.05.30 143,99 

ADM-244 Lampka biurkowa szt.1 2007.01.01 22,91 

ADM-245 Krzesło obrotowe szt.1 2008.07.31 180,00 

ADM-247 Kuchenka mikrofalowa SAMSUNG szt.1 2008.07.31 245,90 

ADM-251 Drabinka aluminiowa szt. 1 2008.08.08 90,16 

ADM-252 Drabinka metalowa 3 stopniowa szt.1 2008.10.07 81,15 

ADM-254 Telefon bezprzewodowy szt. 1 2009.05.06 278,69 

ADM-255 Pendrive PATRIOT szt.1 2009.05.12 102,57 

ADM-259 Telefon bezprzewodowy PANASONIC szt.1 2009.07.08 130,33 

ADM-260 Telefon bezprzewodowy PANASONIC szt.1 2009.07.24 188,52 

ADM-262 Fotel obrotowy skórzany szt.1 2009.07.31 1 037,00 
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ADM-263 Biurko owalne z kontenerem 1 kpl. 2009.07.31 3 548,00 

ADM-264 Stolik okrągły na podstawie kolumnowej szt.1 2009.07.31 935,00 

ADM-265 Regał stojący szt.1 2009.07.31 2 703,00 

ADM-266 Fotel obrotowy skórzany szt.1 2009.07.31 1 037,00 

ADM-267 Fotele skórzane szt.3 2009.07.31 2 580,00 

ADM-268 Wieszak drewniany stojący szt.1 2009.07.31 240,00 

ADM-269 Krzesło obrotowe profilowane SOLO szt.1 2009.08.04 139,34 

ADM-271 Kwiat sztuczny z donic† szt. 1 2009.09.07 192,90 

ADM-273 Mapa Polanicy-Zdroju szt.1 2009.10.20 140,00 

ADM-274 Zasilacz awaryjny ARES 1000 szt. 1 2009.10.20 618,85 

ADM-275 Zasilacz awaryjny ARES 500 szt.1 2009.10.26 294,26 

ADM-278 Zestaw biurkowy szt.1 2010.01.05 1 178,00 

ADM-279 Szafa 2-drzwiowa zamykana szt.1 2010.01.05 462,00 

ADM-280 Regał wąski szt. 1 2010.01.05 270,00 

ADM-281 Szafa ubraniowa szt.1 2010.01.05 345,00 

ADM-282 Szafa aktowa 2-drzwiowa szt.1 2010.01.05 725,00 

ADM-283 Szafka-kontenerek 43x57x60 szt.1 2010.03.01 225,00 

ADM-284 Telefon komórkowy NOKIA 5130 szt.1 2010.03.01 1,00 

ADM-285 Aparat fotograficzny FUJI 1500 szt.1 2010.03.01 722,95 

ADM-288 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt.1 2010.03.22 319,67 

ADM-290 Pendrive Patriot 16GB szt.1 2010.07.01 146,72 

ADM-291 Pendrive Patriot 16GB  szt.1 2010.07.01 146,72 

ADM-292 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt.1 2010.07.27 326,23 

ADM-295 Biurko drewniane szt.1 2010.09.22 883,00 

ADM-296 Czajnik elekt. bezprzewodowy szt.1 2010.10.13 96,72 

ADM-297 Niszczarka FELLOWES szt. 1 2010.10.14 307,93 

ADM-298 Zasilacz awaryjny ARES 500 szt.1 2010.10.25 325,41 

ADM-301 Telefon komórkowy NOKIA 2700 szt.1 2010.12.23 1,00 

ADM-302 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt.1 2011.01.28 298,37 

ADM-303 Odkurzacz ZELMER szt.1 2011.03.31 169,92 

ADM-304 Telefon bezprzewodowy PANASINIC szt.1 2011.04.05 186,99 

ADM-305 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt.1 2011.05.30 316,26 

ADM-307 Antena CB SIRIO TRIFLEX szt.1 2011.06.30 178,05 

ADM-308 Antena CB SIRIO SUPER CARB. szt.1 2011.06.30 96,75 

ADM-309 CB RADIO PRESIDENT HARRY III szt.1 2011.06.30 402,32 

ADM-310 Telefon komórkowy NOKIA E52 szt.1 2011.07.19 1,00 

ADM-311 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt.1 2011.07.27 347,97 

ADM-312 Fotel obrotowy szt. 1 2011.08.31 259,35 

ADM-313 Fotel obrotowy szt.1 2011.08.31 259,35 

ADM-315 Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG1611 szt.1 2011.10.21 121,95 

ADM-316 Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG2511 szt.1 2011.10.21 142,28 

ADM-317 Krzesło tapicerowane szt. 1 2011.11.30 86,81 

ADM-318 Krzesło tapicerowane szt.1 2011.11.30 86,81 

ADM-319 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt.1 2011.11.15 337,40 

ADM-320 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt.1 2012.02.29 330,89 

ADM-321 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt.1 2012.02.29 330,89 

ADM-322 Lampa biurkowa AZALIA szt.1 2012.02.29 161,79 

ADM-323 lampa biurkowa AZALIA szt.1 2012.02.29 161,79 
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ADM-325 Biurko drewniane kompletne szt.1 2012.04.19 1 736,00 

ADM-326 Szafa drewniana aktowa szt. 2 2012.04.19 946,00 

ADM-327 Szafa drewniana narożna szt.1 2012.04.19 642,00 

ADM-328 Szafa drewniana ubraniowa szt.1 2012.04.19 390,00 

ADM-329 Szafka drewniana wisząca szt.1 2012.04.19 350,00 

ADM-330 Wieszak na ubrania wiszący szt. 1 2012.04.19 180,00 

ADM-331 Regał drewniany otwarty szt. 1 2012.04.19 387,00 

ADM-332 krzesło metalowe tapicerowane szt.2 2012.04.20 243,90 

ADM-333 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt.1 2012.07.13 330,89 

ADM-334 SOTRER DO BILONU szt.1 2012.07.31 430,89 

ADM-335 Wieszak ubraniowy wiszący szt.1 2012.09.18 91,06 

ADM-336 Klimatyzator przenośny szt. 1 2012.10.29 1 380,00 

ADM-337 Telefon komórkowy NOKIA C2-01 szt. 1 2012.10.30 1,00 

ADM-338 Szafka drewniana dwudrzwiowa szt.1 2012.11.09 406,50 

ADM-339 Szafka drewniana z barkiem szt 1 2012.11.09 406,50 

ADM-340 Szafka drewniana otwarta szt.1 2012.11.09 162,60 

ADM-341 Telefon bezprzewodowy PANASONIC szt. 1 2012.11.21 154,47 

ADM-342 Telefon bezprzewodowy PANASONIC szt.1 2012.11.30 243,09 

ADM-343 Pendrive 32GB szt.1 2012.11.30 117,88 

ADM-344 Ekspres ciśnieniowy do kawy szt. 1 2013.02.28 227,63 

ADM-345 Telefon komórkowy IPHONE.5 szt. 1 2013.04.17 579,00 

ADM-346 IPAD.4 RETINA 16GB szt.1 2013.04.17 579,00 

ADM-347 IPAD.4.RETINA 16GB szt. 1 2013.04.17 579,00 

ADM-348 Telefon komórkowy IPHONE.5 szt.1 2013.04.17 579,00 

ADM-350 Kalkulator CANON szt.1 2013.07.16 36,77 

ADM-351 Wentylator pokojowy szt. 1 2013.07.24 76,42 

ADM-352 Wentylator pokojowy szt.1 2013.07.31 76,42 

ADM-353 Wentylator pokojowy szt. 1 2013.07.31 76,42 

ADM-354 Podtrzymywacz napięcia Ares 500 szt.1 2013.09.02 349,59 

ADM-355 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt.1 2013.10.25 349,59 

ADM-356 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt.1 2013.10.28 349,59 

OGM-002 piła elektryczna-tarczowa szt.1 2007.01.01 516,39 

OGM-004 miernik gazu szt.1 2007.01.01 1 715,25 

OGM-005 opalarka elektryczna szt.1 2007.01.01 195,90 

OGM-006 wyrzynarka elektryczna  szt.1 2007.01.01 105,00 

OGM-007 betoniarka 150l szt.1 2007.01.01 1 699,00 

OGM-009 pompa spalinowa+węże  szt.1 2007.01.01 400,00 

OGM-014 kasa pancerna szt.1 2007.01.01 150,00 

OGM-017 gwintownica 3/8x5/4 szt.1 2007.01.01 243,77 

OGM-018 gwintownica 6/4x2" szt.1 2007.01.01 237,55 

OGM-028 szafa metalowa szt.3 2007.01.01 150,00 

OGM-031 butla 11l+palnik do papy  szt.1 2007.01.01 326,23 

OGM-032 heblarka szt.1 2007.01.01 1 200,00 

OGM-034 stół ślusarski szt.1 2007.01.01 130,00 

OGM-039 zgrzewarka do pp 1400 W-zestaw  szt.1 2006.09.29 475,41 

OGM-040 drabina AL 3X14 szt.1 2006.12.11 1 303,28 

OGM-047 Dyktafon cyfrowy OLIMPUS szt.1 2010.07.19 286,07 

OOM-006 regał szt.1 2007.01.01 100,00 
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OOM-007 szafa oszklona  szt.1 2007.01.01 50,00 

OOM-008 stolik szt.1 2007.01.01 15,00 

OOM-009 segment meblowy  1 komplet 2007.01.01 200,00 

OOM-015 lampka biurowa  szt.1 2007.01.01 22,91 

OOM-016 drabina metalowa  szt.1 2007.01.01 25,00 

OOM-017 przyrząd do zwalczania chwastów szt.1 2007.01.01 137,00 

OOM-021 półka pod monitor szt.1 2007.01.01 40,98 

OOM-022 krzesło obrotowe szt.1 2007.01.01 130,00 

OOM-025 szafka stojąca kuchenna szt.1 2007.01.01 155,74 

OOM-026 szafka stojąca kuchenna szt.1 2007.01.01 147,54 

OOM-027 szafka wisząca kuchenna szt.1 2007.01.01 102,46 

OOM-028 szafka wisząca kuchenna  szt.1 2007.01.01 94,26 

OOM-029 szafka pod zlewozmywak  szt.1 2007.01.01 118,85 

OOM-030 krzesło szt.4 2007.01.01 80,00 

OOM-031 kuchnia mikrofalowa  szt.1 2007.01.01 286,89 

OOM-032 stolik kwadratowy  szt.2 2007.01.01 278,68 

OOM-033 szafka stojąca kuchenna szt.1 2007.01.01 147,54 

OOM-034 przepływowy podgrzewacz wody  szt.1 2007.01.01 559,13 

OOM-035 szafka metalowa  szt.13 2007.01.01 325,00 

OOM-036 stół szt.1 2007.01.01 40,00 

OOM-041 krzesło  szt.2 2007.01.01 40,00 

OOM-042 stół ślusarski  szt.2 2007.01.01 100,00 

OOM-044 podnośnik hydrauliczny  szt.1 2007.01.01 100,00 

OOM-046 biurko metalowe szt.1 2007.01.01 80,00 

OOM-051 szafka wisząca (metalowa)  szt.2 2007.01.01 20,00 

OOM-053 podnośnik 16t  szt.1 2007.01.01 221,31 

OOM-055 klucz do kół-krzyżak szt.1 2007.01.01 137,70 

OOM-059 szafka stojąca (kuchenna) szt.1 2007.01.01 98,36 

OOM-061 szafka stojąca (słupek) szt.1 2007.01.01 131,15 

OOM-062 szafka pod zlewozmywak  szt.1 2007.01.01 98,36 

OOM-071 palnik uniwersalny szt.1 2007.01.01 536,89 

OOM-073 nożyce do żywopłotu szt.1 2007.01.01 1 893,44 

OOM-075 rozsiewacz piasku szt.1 2007.01.01 2 519,00 

OOM-076 stół spawalniczy  szt.2 2007.01.01 20,00 

OOM-077 kowadło metalowe  szt.1 2007.01.01 10,00 

OOM-078 szafka metalowa   szt.1 2007.01.01 10,00 

OOM-080 palnik do cięcia metalu (wózek) szt.1 2007.01.01 15,00 

OOM-081 migomat szt.1 2007.01.01 1 000,00 

OOM-086 wiertarka stołowa szt.1 2007.01.01 60,00 

OOM-087 szlifierka stołowa szt.1 2007.01.01 30,00 

OOM-088 regał  metalowy szt.1 2007.01.01 30,00 

OOM-102 kosiarka VIKING MB3RT  szt.1 2006.09.29 1 679,51 

OOM-106 regał metalowy szt.9 2007.04.27 1 485,00 

OOM-108 Pilarka spalinowa STIHL MS 361 szt.1 2008.03.31 2 179,51 

OOM-109 Kontenery MULDA N7 szt.2 2008.03.31 6 400,00 

OOM-112 Czajnik bezprzewodowy szt.1 2008.04.01 77,05 

OOM-113 Biurko  szt.1 2008.04.01 15,00 

OOM-114 Krzesło metalowe  szt.1 2008.04.01 20,00 
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OOM-115 Nożyce do blachy z nożem suwaka i kabłąka szt.1 2008.05.06 742,69 

OOM-116 Szlifierka kątowa 125  szt.1 2008.05.07 184,43 

OOM-117 Pojemnik M-7SD  szt.1 2008.05.14 4 900,00 

OOM-118 Kontener KP-7 szt.1 2008.07.16 3 600,00 

OOM-119 Krzesła szt. 7 2008.08.30 607,67 

OOM-120 Aparat telefoniczny PANASONIC 2120 szt.1 2008.09.16 188,52 

OOM-130 Radiotelefon Topcom 2009.02.19 468,00 

OOM-131 Myjka ciśnieniowa K.6.80M Plus - szt.1 2009.04.02 1 389,34 

OOM-134 Drukarka atramentowa EPSON szt.1 2009.05.12 467,21 

OOM-135 Czajnik elektryczny CRYSTAL szt.1 2009.07.20 105,74 

OOM-136 Centrala telefoniczna ELMEG szt.1 2009.07.21 1 400,00 

OOM-143 Pralka POLAR KGO-6.15 szt. 1 2009.10.02 942,62 

OOM-144 Mapa Polanicy-Zdroju szt. 1 2009.10.20 140,00 

OOM-145 Regały metalowe szt.3 2009.11.30 621,00 

OOM-146 Imadło ślusarskie szt. 1 2009.12.03 482,79 

OOM-148 Klucze nasadowe 3/42 EL.22-50 1komplet 2009.12.22 200,82 

OOM-149 Klucze Pol. Corona 47EL. 1 komplet 2009.12.22 309,02 

OOM-150 Klucze nasadowe 1/2" 1 komplet 2009.12.03 203,28 

OOM-151 Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa szt.1 2009.12.03 713,11 

OOM-152 Telefon komórkowy SAMSUNG S3310 szt.1 2009.12.18 1,00 

OOM-153 Zestaw biurkowy 1 komplet 2010.01.13 909,00 

OOM-154 Regał częściowo otwarty szt.1 2010.01.13 407,00 

OOM-155 Szafa ubraniowa szt.1 2010.01.13 341,00 

OOM-156 Biurko drewniane szt.1 2010.01.13 570,00 

OOM-157 Szafka niska z drzwiami przesuwanymi szt.1 2010.01.13 610,00 

OOM-158 Stół drewniany szt.1 2010.01.13 370,00 

OOM-159 Krzesła obrotowe szt. 2 2010.01.13 520,00 

OOM-160 Krzesła tapicerowane szt. 4 2010.01.13 476,00 

OOM-161 Szafa aktowa szt. 1 2010.01.13 380,00 

OOM-162 Szafa narożna szt.1 2010.01.13 517,00 

OOM-165 Drabina aluminiowa szt. 1 2010.04.28 499,18 

OOM-168 Urządzenie wielof.(fax, skaner, drukarka) sz 2010.10.29 907,36 

OOM-169 Prostownik DYN szt. 1 2010.11.24 950,00 

OOM-171 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt.1 2010.12.17 325,41 

OOM-174 Prostownik LEADER 12/24V szt.1 2011.03.14 425,41 

OOM-175 Kosa FS 460C-EM szt. 1 2011.06.20 2 438,21 

OOM-176 Antena CB PRESIDENT GEORGIA szt.1 2011.06.30 143,09 

OOM-177 CB RADIO PRESIDENT HARRY III szt.1 2011.06.30 402,32 

OOM-178 Szafa stalowa TG-2MSU szt. 1 2011.08.10 316,82 

OOM-179 Podtrzymywacz napięcia 650VA szt. 1 2011.08.31 217,08 

OOM-180 Telefon komórkowy LG.S310 szt. 1 2011.09.22 1,00 

OOM-181 Telefon komórkowy LG.S310 szt. 1 2011.09.22 1,00 

OOM-182 Telefon komórkowy LG.S310 szt. 1 2011.09.22 1,00 

OOM-183 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt.1 2011.10.18 347,97 

OOM-184 Pendrive PATRIOT szt.1 2011.10.18 64,22 

OOM-185 Dmuchawa do liści STIL BR 600 szt. 1 2011.10.24 1 787,80 

OOM-186 Podtrzymywacz napicia ARES 500 szt.1 2011.10.24 337,40 

OOM-187 Piec akumulacyjny DIMPLEX WMX 718 szt. 1 2011.10.31 833,33 
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OOM-189 Prostownik BK 6V/12V szt.1 2011.12.23 121,54 

OOM-191 Aparat telefoniczny PANASONIC szt 1 2013.07.30 340,00 

OOM-192 Czytnik do tachografu szt.1 2013.09.30 999,00 

OOM-193 Telefom komórk. SAMSUMG GALAXY XC0V2 szt.1 2013.10.02 1,00 

OOM-194 Telefon komórk.SAMSUNG C3350.SOLID szt.1 2013.10.02 1,00 

OWK-003 szafka stojąca  szt.1 2007.01.01 30,00 

OWK-006 krzesło tapicerowane szt.2 2007.01.01 230,00 

OWK-007 krzesło metalowe szt.1 2007.01.01 20,00 

OWK-009 kalkulator CITIZEN   szt.1 2007.01.01 80,00 

OWK-010 wieszak stojący szt.1 2007.01.01 1,00 

OWK-012 szafa na mapy  szt.1 2007.01.01 1 305,40 

OWK-013 stół pingpongowy szt.1 2007.01.01 259,00 

OWK-014 szafa narożna  szt.2 2007.01.01 3 845,01 

OWK-015 kserokopiarka szt.1 2007.01.01 2 490,00 

OWK-016 stół szt.2 2007.01.01 20,00 

OWK-017 stół  szt.3 2007.01.01 342,00 

OWK-018 krzesło drewniane  szt.6 2007.01.01 324,00 

OWK-019 szafka wisząca szt.2 2007.01.01 300,06 

OWK-020 mikrofala  szt.1 2007.01.01 670,00 

OWK-021 chodziarka szt.1 2007.01.01 654,92 

OWK-023 gablota   szt.1 2007.01.01 0,47 

OWK-024 pHmetr  szt.1 2007.01.01 2 519,81 

OWK-025 wyciąg szt.1 2007.01.01 42,03 

OWK-026 suszarka(sterylizator) szt.1 2007.01.01 8,27 

OWK-027 łaźnia wodna szt.1 2007.01.01 1,12 

OWK-028 mieszadło magnetyczne szt.1 2007.01.01 10,00 

OWK-029 szafa  szt.1 2007.01.01 10,00 

OWK-030 cieplarka  szt.1 2007.01.01 20,00 

OWK-031 destylarka    szt.1 2007.01.01 3,23 

OWK-032 tlenomierz szt.1 2007.01.01 2 460,00 

OWK-033 mikroskop   szt.1 2007.01.01 1 997,00 

OWK-034 stół laboratoryjny  szt.2 2007.01.01 50,00 

OWK-035 szafka stojąca  szt.1 2007.01.01 1,13 

OWK-036 szafka wisząca  szt.1 2007.01.01 1,58 

OWK-038 telefon PANASONIC  szt.1 2007.01.01 230,01 

OWK-039 biurko szt.1 2007.01.01 10,00 

OWK-040 waga analityczna  szt.1 2007.01.01 470,00 

OWK-041 waga techniczna  szt.1 2007.01.01 10,00 

OWK-042 odważniki do wagi technicznej  1 komplet 2007.01.01 5,00 

OWK-043 kalkulator CITIZEN  szt.1 2007.01.01 80,00 

OWK-044 krzesło tapicerowane   szt.1 2007.01.01 10,00 

OWK-045 szafa  szt.1 2007.01.01 10,00 

OWK-047 szafa stalowa  szt.1 2007.01.01 20,00 

OWK-048 szafka "60"  szt.1 2007.01.01 1,13 

OWK-049 szafka "40"  szt.1 2007.01.01 1,58 

OWK-050 chodziarka szt.1 2007.01.01 564,75 

OWK-052 szafa szt.2 2007.01.01 504,00 

OWK-053 stolik szt.1 2007.01.01 20,00 
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OWK-054 biurko  szt.1 2007.01.01 30,00 

OWK-055 wieszak drewniany na ubrania szt.1 2007.01.01 10,00 

OWK-056 biurko pod komputer szt.1 2007.01.01 352,00 

OWK-058 krzesło tapicerowane  szt.1 2007.01.01 10,00 

OWK-059 telefon MESCOMP szt.1 2007.01.01 20,00 

OWK-060 biurko   szt.1 2007.01.01 56,60 

OWK-061 regał 1 komplet 2007.01.01 6,05 

OWK-065 szafa metalowa  szt.2 2007.01.01 20,00 

OWK-066 szafa metalowa  szt.4 2007.01.01 60,00 

OWK-067 szafa metalowa  szt.9 2007.01.01 11,34 

OWK-069 szafa metalowa   szt.1 2007.01.01 10,00 

OWK-070 szafa metalowa  szt.7 2007.01.01 70,00 

OWK-071 gaśnica  szt.1 2007.01.01 185,39 

OWK-072 piec PEKSEL  szt.1 2007.01.01 1 740,00 

OWK-073 piec COSPEL szt.1 2007.01.01 1 380,00 

OWK-074 przepływowy podgrzewacz wody szt.1 2007.01.01 531,29 

OWK-075 przepływowy podgrzewacz wody szt.1 2007.01.01 539,51 

OWK-076 piec elektryczny CO szt.1 2007.01.01 1 654,73 

OWK-079 regały magazynowe  szt.14 2007.01.01 210,00 

OWK-080 waga techniczna  szt.1 2007.01.01 40,80 

OWK-081 szafa metalowa  szt.2 2007.01.01 10,00 

OWK-082 wiertarka stołowa szt.1 2007.01.01 13,65 

OWK-083 szlifierka stołowa szt.1 2007.01.01 90,00 

OWK-084 imadła stołowe  szt.2 2007.01.01 10,00 

OWK-088 stół ślusarski mały  szt.2 2007.01.01 10,00 

OWK-089 regał magazynowy szt.3 2007.01.01 45,00 

OWK-090 szafka metalowa szt.1 2007.01.01 5,00 

OWK-092 kleszcze brukarskie szt.2 2007.01.01 632,00 

OWK-094 piła do drzewa BOSH elektryczna  szt.1 2007.01.01 200,00 

OWK-097 pompa PJM 215 (ujęcie ul.Polna) szt.1 2007.01.01 1,03 

OWK-102 chlorator szt.1 2007.01.01 1 464,00 

OWK-103 obcinak do rur szt.1 2007.01.01 2 146,47 

OWK-104 betoniarka  szt.1 2007.01.01 1 250,00 

OWK-109 wykrywacz geopilot  szt.1 2007.01.01 1 659,20 

OWK-110 lokalizator szt.1 2007.01.01 1 150,00 

OWK-113 plombownica  szt.1 2007.01.01 290,00 

OWK-114 plombownica szt.1 2007.01.01 290,00 

OWK-115 plombownica  szt.1 2007.01.01 290,00 

OWK-118 półautomat spawalniczy SGA 160 A szt.1 2007.01.01 1 204,10 

OWK-119 reduktor migomat. szt.1 2007.01.01 159,84 

OWK-121 wiertło SDS 25x8000 szt.1 2007.01.01 293,06 

OWK-123 opryskiwacz plecakowy szt.1 2007.01.01 137,00 

OWK-125 taczka szt.1 2007.01.01 95,08 

OWK-127 grzejnik konwektorowy  szt.1 2007.01.01 237,70 

OWK-128 wiertarka udarowa ręczna szt.1 2007.01.01 504,92 

OWK-130 wiertarka stołowa szt.1 2007.01.01 684,00 

OWK-131 stół ślusarski szt.1 2007.01.01 5,00 

OWK-132 regał magazynowy metalowy  szt.2 2007.01.01 30,00 
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OWK-133 szafa narzędziowa szt.1 2007.01.01 10,00 

OWK-134 spawarka elektryczna szt.1 2007.01.01 742,01 

OWK-137 kowadło szt.1 2007.01.01 51,00 

OWK-138 szafka metalowa szt.3 2007.01.01 15,00 

OWK-140 butla tlenowa  szt.1 2007.01.01 150,00 

OWK-141 wózek do butli  szt.1 2007.01.01 24,00 

OWK-143 gaśnica  szt.1 2007.01.01 292,46 

OWK-144 szafa metalowa szt.1 2007.01.01 5,00 

OWK-145 stół ślusarski  szt.1 2007.01.01 5,00 

OWK-146 kocio’ COSPEL szt.1 2007.01.01 1 476,64 

OWK-147 szafa metalowa  szt.2 2007.01.01 10,00 

OWK-148 szafa drewniana szt.1 2007.01.01 1,00 

OWK-151 gaśnica szt.1 2007.01.01 292,46 

OWK-152 gaśnica szt.3 2007.01.01 556,17 

OWK-155 miernik MAX 3-gazowy szt.1 2007.01.01 3 465,50 

OWK-156 wentylator przemysłowy WPM 1/P szt.1 2007.01.01 2 262,00 

OWK-157 kontener na skratki szt.1 2007.01.01 463,00 

OWK-159 koliba 1-osiowa  szt.1 2007.01.01 2 500,00 

OWK-160 maszt antenowy szt.1 2007.01.01 177,72 

OWK-161 stolik pod komputer szt.1 2007.01.01 237,70 

OWK-162 biurko 1-5  szt.1 2007.01.01 204,92 

OWK-163 krzesło  szt.4 2007.01.01 229,52 

OWK-165 koła ratunkowe śródlądowe szt.10 2007.01.01 1 990,00 

OWK-169 przepływowy podgrzewacz wody szt.1 2007.01.01 640,16 

OWK-170 pralka wirnikowa szt.1 2007.01.01 352,46 

OWK-171 przedłużacz 50m zwijany szt.1 2007.01.01 311,48 

OWK-172 zestaw gwintowników szt.1 2007.01.01 135,25 

OWK-173 przedłużacz siłowy zwijany  szt.1 2007.01.01 366,39 

OWK-174 czajnik bezprzewodowy  szt.1 2007.01.01 81,15 

OWK-179 praska ręczna 10-120 szt.1 2007.01.01 485,00 

OWK-181 szafa BHP szt.2 2007.01.01 10,00 

OWK-182 regał narzędziowy szt.1 2007.01.01 15,00 

OWK-183 szafka narzędziowa szt.1 2007.01.01 5,00 

OWK-184 piła tarczowa PKS 54 szt.1 2007.01.01 549,00 

OWK-186 podnośnik 16t  szt.1 2007.01.01 196,72 

OWK-194 drabinka szt.1 2006.04.28 278,69 

OWK-199 pojemnik KP-7 szt.2 2006.06.30 5 600,00 

OWK-202 wentylator stojący-AMSTAR szt.1 2006.08.04 99,27 

OWK-203 pojemnik 1000l-paletopojemnik szt.1 2006.10.31 328,00 

OWK-206 szafki warsztatowe szt.3 2007.02.28 1 329,00 

OWK-208 wiertarka udarowa ręczna szt.1 2007.04.27 175,41 

OWK-213 Pojemnik na skratki 1.2m szt.1 2006.01.01 2 600,00 

OWK-215 Lampa warsztatowa szt.1 2007.08.31 147,54 

OWK-219 Korek pneumatyczny do zamykania przyłącza szt.1 2008.01.31 1 463,00 

OWK-220 Biurko drewniane szt.1 2008.04.01 389,34 

OWK-221 Krzesło obrotowe szt.1 2008.04.01 170,00 

OWK-223 Kalkulator CITIZEN szt.1 2008.04.01 80,00 

OWK-224 Krzesło tapicerowane szt.1 2008.04.01 10,00 
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OWK-225 Szafa metalowa szt.2 2008.04.01 10,00 

OWK-227 Kosa STIL FS 350 szt.1 2008.05.06 1 925,41 

OWK-230 Zestaw narządzi HONITON szt.1 2008.06.30 270,50 

OWK-233 Koło ratunkowe szt 1 2008.08.01 207,08 

OWK-234 Zasilacz awaryjny ARES 500 szt. 1 2009.01.30 318,85 

OWK-235 Radiotelefon TOPCOM szt. 1 2009.02.19 468,00 

OWK-236 Szafka meblowa szt. 1 2009.03.03 213,11 

OWK-237 Kocioł Elektryczny EKCO-18kW szt. 1 2009.04.01 2 036,49 

OWK-238 Ogrzewacz przepływowy wody 3.7Kw szt.1 2009.05.13 116,92 

OWK-239 Sprężarka SO 221/24/24L szt.1 2009.05.19 477,00 

OWK-241 Kosa spalinowa STIHL FS szt.1 2009.06.16 2 349,56 

OWK-242 Szlifierka kątowa GWS11 szt.1 2009.06.16 558,20 

OWK-243 Wiertarka udarowa szt.1 2009.06.16 649,18 

OWK-244 Biurka kompletne z dostawką szt.2 2009.06.24 1 786,00 

OWK-245 szafka-kontener z 4 szufladami szt.1 2009.06.24 494,00 

OWK-246 Gablota szkalana szt.1 2009.06.24 807,50 

OWK-247 Centrala telefoniczna NCT 1248 szt.1 2009.07.21 2 800,00 

OWK-249 Pompa UNILIFT KP 250 AV1 szt. 1 2009.07.17 1 155,74 

OWK-250 Krzesło obrotowe profilowane SOLO szt.2 2009.08.04 278,68 

OWK-251 Odkurzacz 450 szt. 1 2009.08.04 282,79 

OWK-252 Czajnik bezprzewodowy szt. 1 2009.08.04 77,87 

OWK-254 Szlifierka kątowa GWS 24-230 szt.1 2009.09.29 1 199,18 

OWK-255 żuraw kolumnowy ZKM500H  kpl. 1 2009.09.25 2 177,00 

OWK-256 Mapa Polanicy-Zdroju szt.1 2009.10.20 140,00 

OWK-257 Pompa SM2 200/80T 1.5 kW szt. 1 2009.10.20 2 955,96 

OWK-258 Półszafa szt. 1 2009.12.12 186,09 

OWK-259 Szafa szt. 1 2009.12.12 260,15 

OWK-260 Szafa z półkami szt. 1 2009.12.12 310,87 

OWK-262 Regał półkowy 1 komplet 2009.12.29 69,72 

OWK-263 Blokady na koła szt. 2 2010.03.12 640,00 

OWK-264 Wózek platformowy nożycowy szt.1 2010.03.31 1 500,00 

OWK-265 Podnośnik 2,5t szt. 1 2010.04.22 125,41 

OWK-266 Szlifierka kątowa GWS11 szt.1 2010.04.29 681,69 

OWK-267 Taczka budowlana szt.1 2010.04.29 282,79 

OWK-268 Kosiarka rotacyjna 'MEDUZA" szt. 1 2010.07.01 2 800,00 

OWK-269 Aparat do nawiercania szt.1 2010.10.18 1 248,00 

OWK-271 Kocioł elektryczny EKCO 21 kW szt.1 2010.12.15 1 918,77 

OWK-272 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt.1 2010.12.17 325,41 

OWK-273 Pompa GRUNDFOS szt.1 2011.02.22 903,67 

OWK-274 Wiertło SDS-MAX 40x800 szt. 1 2011.03.01 582,20 

OWK-275 Młot udarowy GBH szt.1 2011.05.20 2 999,00 

OWK-276 Podtrzymywacz napięcia ARES 500 szt. 1 2011.06.29 347,97 

OWK-279 Grzejnik olejowy OH15-11G szt.1 2011.11.29 113,01 

OWK-280 Grzejnik olejowy OH15-11G szt.1 2011.11.29 113,01 

OWK-281 Maszynka do glazury szt.1 2011.12.19 270,73 

OWK-285 Stojak (wózeczek) pod komputer szt.1 2013.03.12 74,00 

OWK-286 Biurko drewniane z kontenerem szt.1 2013.03.12 821,00 

OWK-287 Krzesła szt. 4 2013.03.12 568,00 
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OWK-288 Stojak (wózeczek) pod komputer szt.1 2013.03.12 74,00 

OWK-289 Krzesła szt. 8 2013.03.12 1 136,00 

OWK-290 Telefon komórkowy SAMSUNG C3350 szt. 1 2013.05.28 1,00 

OWK-291 Pompa do chloratora MP661 szt. 1 2013.09.01 1 730,00 

OWK-292 Pompa do chloratora MP611 szt.1 2013.09.01 1 537,31 

OWK-293 Urządzenie wielofunkcyjne HP szt.1 2013.09.02 967,00 

OWK-294 Drabina aluminiowa szt.1 2013.09.30 213,82 

OWK-295 Telefon bezprzewodowy FILIPS szt.1 2013.09.30 178,86 

OWK-296 Niszczarka do domumentów FELLOWES szt.1 2013.09.30 395,10 

    

  RAZEM 275 560,47 
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Załącznik Nr 5g do SIWZ 

 
Sprzęt elektroniczny  stacjonarny 

 

NUMER NAZWA 

DATA 
WPROWADZENIA 

DO EIWDENCJI 

WARTOŚĆ 

004-085 Serwer ML 350 TO4p X 3000 - 2M/800 2006.06.22 16 574,90 

004-089 Drukarka sieciowa HP 1320 2007.05.11 1 659,02 

004-090 Drukarka laserowa HP P 2015dn 2007.05.11 1 299,18 

004-091 Drukarka laserowa HP P2015 dn 2007.05.11 1 299,18 

004-101 Komputer HP D7400 MT 2008.11.25 2 238,52 

004-104 
Drukarka laserowa HP LJ P2015dn - 
sieciowa 2008.12.29 1 329,51 

004-109 Zestaw komputerowy AMD 2009.04.30 2 463,93 

004-111 Zestaw komputerowy PC Intel 2009.05.28 2 004,10 

004-118 Zestaw komputerowy PC Intel 2010.01.13 2 647,54 

004-119 Drukarka laserowa HP P2055DN - sieciowa 2010.01.13 1 418,03 

004-123 Zestaw komputerowy PC Intel 2010.10.04 2 204,92 

004-124 Zestaw komputerowy PC Intel 2010.10.04 2 204,92 

004-125 Zestaw komputerowy PC Intel 2010.11.09 1 519,67 

004-139 Zestaw komputerowy PC Intel i3-2130 2011.10.24 2 178,86 

004-148 Zestaw komputerowy PC Intel i3-2130 2011.11.15 2 178,86 

004-149 Zestaw komputerowy PC Intel i3-2130 2011.11.15 2 178,86 

004-160 Komputer PC Intel 2012.11.12 2 666,67 

004-161 Komputer PC Intel 2012.11.19 2 601,63 

004-163 Drukarka laserowa OKI B401dn - sieciowa 2012.12.03 510,57 

004-165 Serwer HP ProLiant 2013.06.30 12 899,00 

004-172 Zestaw komputerowy 2013.09.30 1 909,75 

004-173 Zestaw komputerowy PC Intel 2013.10.01 2 273,17 

004-174 Zestaw komputerowy PC Intel 2013.10.07 2 273,17 

004-175 Zestaw komputerowy 2013.10.07 2 234,15 

004-181 zestaw komputerowy  2013.12.04 2 333,33 

008-088 Kopiarko-drukarka Xerox M 118DP 2006.12.22 7 891,00 

  ogółem   82 992,44 
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Załącznik Nr 5h do SIWZ 

 

 
nazwa lokalizacja majątek objęty 

ubezpieczeniem 
ELEKTRONIKA 

wartość odtworzeniowa 

oczyszczalnia ścieków działka nr 530/3 
Szalejów Górny 

centrum wizualizacji i 
monitoringu 

62 492 

Ujęcie wody Nowa 
Sokołówka 

działka 13/1/356, 
13/2/356  obręb  
Sokołówka  

instalacja monitoringu 
sieci wodociągowej 

10 064 

Ujęcie wody  BS-1 działka nr 182/2  obręb 
Sokołówka 

instalacja monitoringu 
sieci wodociągowej 

34 751 

Ujęcie wody BS-4 działka nr 16/2 obręb 
Sokołówka 

instalacja monitoringu 
sieci wodociągowej 

11 705 

Ujęcie wody BS-6 działka nr 5/2 obręb 
Starkówek 

instalacja monitoringu 
sieci wodociągowej 

5 817 

ujęcie wody Stara 
Sokołówka 

działki nr 205, 206, 214 
obręb Sokołóka 

instalacja monitoringu 
sieci wodociągowej 

32 483 

ujęcie wody Polna działka nr 93 instalacja monitoringu 
sieci wodociągowej 

46 076 

ujęcie wody Piastowska działka nr 244 instalacja monitoringu 
sieci wodociągowej 

16 822 

Ujęcie wody Wojska 
Polskiego 

działka nr 60/252 instalacja monitoringu 
sieci wodociągowej 

21 285 

Ujęcie wody Dębowa działka nr 54/237 instalacja monitoringu 
sieci wodociągowej 

33 080 

Zbiornik REX   instalacja monitoringu 
sieci wodociągowej 

9 342 

komora K-1    instalacja monitoringu 
sieci wodociągowej 

7 510 

komora K-2   instalacja monitoringu 
sieci wodociągowej 

7 510 

  razem   298 937 
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Załącznik Nr 5i do SIWZ 

Sprzęt elektroniczny przenośny 

 

NUMER NAZWA 

DATA 
WPROWADZENIA 

DO EIWDENCJI 
ELEKTRONIKA 
PRZENOŚNA 

004-093 Komputerek inkasencki PSION 2007.12.31 7 185,82 

004-094 Komputerek inkasencki 2007.12.31 7 185,82 

004-106 
Komputerek inkasencki z głowicą do 
odczytów radiowych 2009.01.26 7 200,00 

004-150 Laptop VAIO VPCF23M1E/B.EE9 2011.12.07 3 458,24 

004-158 Laptop HP Pavilion 6 2012.11.12 3 552,85 

004-159 Laptop HP Pavilion 6 2012.11.12 3 552,85 

004-170 Kolektor danych do sczytywania kodów 2013.09.30 2 113,01 

004-171 Kolektor danych do sczytywania kodów 2013.09.30 2 113,01 

004-179 Kolektor danych do sczytywania kodów 2013.12.06 2 113,01 

004-180 Kolektor danych do sczytywania kodów 2013.12.06 2 113,01 

  ogółem   40 587,62 
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                                                                                                         Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 
 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA Nr  ………… 

Zawarta w dniu        .......... 2014 r. w Radomiu 

pomiędzy: 
Zamawiaj ącym – Miejskim Zakładem Komunalnym w Polanicy – Zdr oju Sp.  z o.o.  reprezentowanym przez: 

Pana …………………………… –   

 

a  

 _____________________________ z siedzibą w ________ , ul. _________ , NIP ___ , REGON __________ , 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w _________  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________________ , reprezentowaną 
przy zawieraniu niniejszej umowy przez:  _____  -  ___________________ , zgodnie z odpisem z KRS z dnia  
   

zwanym/-ą/-i w dalszej części umowy „Wykonawc ą"; 

zwanymi w dalszej części umowy „Stronami". o treści 

następującej: 
 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego (nr sprawy …..), zgodni e z 
ustaw ą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie ń publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ), 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do UBEZPIECZENIA MIENIA                           
I ODPOWIEDZIALNOŚCI  CYWILNEJ  MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W POLA NICY – ZDROJU 
SP. Z O.O. na warunkach SIWZ nr sprawy  ……  w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia niniejszej 
specyfikacji oraz ofertą Wykonawcy. 

1. Oferta złożona w drodze przedmiotowego postępowania stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia (wystawienia polis) nie 
później niż 2 dni robocze przed upływem końca okresu ubezpieczenia polis obecnie obowiązujących. 
Załącznikiem do polis ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych i od kradzieży z włamaniem, rabunku 
oraz dewastacji będzie wykaz budynków wraz ze specyfikacją składki przypadającą na każdy 
budynek.(jeśli taki zapis jest dla Was konieczny) 

 

 

 

§ 2. 
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1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od dnia 14.02.2014 roku do  dnia 
13.02.2016 roku. 

2. Okres obowiązywania umowy dzieli się na 2 dwunastomiesięczne okresy ubezpieczeniowe: 

- I okres od dnia 14.02.2014r. do 13.02.2015r. 

- II okres od dnia 14.02.2015r. do 13.02.2016r. 

          3. Wykonawca uznaje, że podczas zawierania umowy ubezpieczenia, były mu znane wszystkie okoliczności, 
które są niezbędne do oceny ryzyka, chyba, że pewne okoliczności zostały świadomie  zatajone. 

4. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią SIWZ, decyduje treść SIWZ oraz 
oferta Wykonawcy. 

5. W obsłudze ubezpieczeń zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania pośredniczyć będzie Broker 
ubezpieczeniowy Zamawiającego - T.C.A Edyta Kotlimowska Broker ubezpieczeniowy z siedzibą w Radomiu, 
ul. Malczewskiego 13/6. 

 

§ 3. 

 

1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową Zamawiający zapłaci Wykonawcy składkę za każdy okres, o 
którym mowa w § 2 ust.2 w kwocie …………….. zł. (słownie …………………………………………….. ) 
łącznie za cały okres ubezpieczenia kwotę  ( słownie : …......) 

2. Świadczenie usług, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) na dzień 
zawarcia umowy jest zwolnione z podatku od towarów i usług.  

3. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów dotyczących podatku VAT, Zamawiający 
zobowiązuje się do uiszczenia składki, o której mowa w § 3 ust. 1  powiększonej o należny podatek od 
towarów i usług według obowiązującej stawki. W takim przypadku Wykonawca wystawi Zamawiającemu 
aneksy do polis ubezpieczeniowych 

 

4. Określona w ust.1 składka ubezpieczeniowa, będzie płatna na wskazany w polisach, o których mowa w § 1 
ust.3, numer konta Wykonawcy, przelewem w 2 równych ratach w następujących terminach: 

• I rata płatna do …… każdego okresu 

• II rata płatna do ….. każdego okresu 

 

     5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres zamówienia, które nie zostały wskazane w 
oświadczeniu zawartym w ofercie, jako część zamówienia, która powierzona zostanie podwykonawcom. 

     6. Wykonanie pozostałego zamówienia, w szczególności zakresu usług specjalistycznych Wykonawca może 
wykonać przy pomocy innych Wykonawców zwanych podwykonawcami,  o ile podwykonawca posiada 
stosowne uprawnienia konieczne do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający może wyrazić sprzeciw co 
do wyboru podwykonawcy jeżeli wybrany podwykonawca nie posiada stosownych uprawnień lub znajduje 
się na wykazie wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeśli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu  prowadzonym przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na mocy art.154 pkt 5a ustawy. 

    7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonanie tej części przedmiot 
zamówienia, którą wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

 

 

 

 §4. 
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1.Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy zmiany nieistotne jej treści niepowodującej zmiany treści 
oferty na podstawie, której wybrano Wykonawcę (np. zmiana  adresu czy statusu wykonawcy, itp ). 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia, w drodze pisemnego aneksu,  niżej wymienionych zmian 
postanowień niniejszej umowy:  

1) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy    
ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia 
składników majątkowych lub ich likwidacji. Składka będzie rozliczona zgodnie z określonymi w specyfikacji, 
zapisami  klauzul automatycznego pokrycia; 

2) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku 
zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany  wartości budynków/budowli (w 
przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości nieruchomości będących w zarządzie Zamawiającego). 
Składka będzie rozliczona zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzul; 

3) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu w razie konieczności zwiększenia sum gwarancyjnych lub 
uzupełnienia limitów 

4) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz 
wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki, 

5) Zmiany dotyczące  Zamawiającego w przypadku zmian organizacyjnych mogących wystąpić u 
Zamawiającego: zmiana siedziby, numeru NIP, itp.  

6) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 

7) Rozszerzenia lub zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,  

8) Zmiany ceny brutto umowy przy zachowaniu dotychczasowej wartości netto - jeżeli nastąpi zmiana 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym – w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT , o której mowa w § 3 ust. 2 i 3 umowy 

§5 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 
wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, 

3) w pozostałych przypadkach przewidzianych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

2. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcy należy się składka za  okres, w którym udzielał on ochrony 
ubezpieczeniowej. 

§ 6. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawo Zamówień Publicznych, 
Kodeksu Cywilnego,  inne obowiązujące przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczenia na podstawie których 
wystawione zostaną polisy, w zakresie niesprzecznym z niniejszą umową oraz SIWZ. 

§ 7. 

 

Spory, mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
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§ 8. 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca 
a dwa Zamawiający. 

 

 

Wykonawca         Zamawiający 

 

 

 

 

Załączniki: 

-Polisa Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia wraz ze 
specyfikacją, o  której mowa w § 1 ust.3 

-Polisa Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacja z Ogólnymi warunkami 
ubezpieczenia wraz ze specyfikacją, o  której mowa w § 1 ust. 3 

-Polisa Ubezpieczenia szyb od stłuczenia z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia 

- Polisa Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia 

- Polisa Ubezpieczenia maszyny budowlanej od wszystkich ryzyk z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia 

-Polisa Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia 

-Polisa Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilna zarządcy nieruchomości  

- Polisy indywidualne dla ryzyk komunikacyjnych. 

Uwaga: Ubezpieczenia mogą być wystawione na polisach zbiorczych obejmujących kilka zakresów 
ubezpieczeń  lub indywidualnych. 

 


