
Nr sprawy ZDP.DT.3421-5/2014   

  

DRUK NR 1.1 

do Rozdziału II 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

w okresie 3 lat od 2014 r do 2017 r w podziale na 2 części ” 
________________________________________________________________________  

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania ze względu na 

okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                     

z dnia 29 stycznia 2004r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 )  

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_______________________________ 

         ( podpis Wykonawcy  

Uwaga :  

Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia . 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia  
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 DRUK NR 1.2 

do Rozdziału II 
 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

 
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

w okresie 3 lat od 2014 r do 2017 r w podziale na 2 części” 
________________________________________________________________________  

  

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie                            

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.                                                             

( tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 )   

 

 

__________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

Uwaga :  

1.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze 
„Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu„ powinno być złożone                               
w imieniu wszystkich Wykonawców . 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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                                                                 DRUK NR 1.3 

do Rozdziału II 

MY NIŻEJ PODPISANI  
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 

w okresie 3 lat od 2014 r do 2017 r w podziale na 2 części” 
 
1. składamy listę podmiotów, z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.** 
 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 
1   
2   
3   
...   

 
 
2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa  
w art. 24 ust. 2 pkt 5.**  

__________________ dnia __. __.20__ r. 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy) 
 
 
* niepotrzebne skreślić, **należy wypełnić zgodnie z dokonanym skreśleniem pkt 1 lub pkt 2. 
 
Uwaga 

1) Niniejszą listę / informację składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

2) W przypadku przynależności do grupy kapitałowej dopuszcza się dopuszcza się złożenie zamiast 
niniejszego formularza tylko listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  

 

 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej/ 
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy 

kapitałowej* 
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Do:  
 

 
 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  
 „Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 
w okresie 3 lat od 2014 r do 2017 r w podziale na 2 części ” 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
 (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników 
spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - nr sprawy ZDP.DT.3421-5/2014. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto na n/w części*: 

 

CZĘŚĆ 1 : 
 

ZADANIE A  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na 36m-cy 

 

…..….....………..zł 

słownie…………………………...…………………………………………………………………………………………………… 

ZADANIE B   

Ubezpieczenia mienia na 36 m-cy  

 

….……..………..zł 

słownie…………….…………….……………………….…………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 
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CZĘŚĆ 2: 
 

ZADANIE C  

Ubezpieczenie pojazdów na 36 m-cy  

 

….……..………..zł 

słownie……..………………………………….……………………………………………………………………………………… 

* W przypadku składania oferty częściowej niepotrzebne skreślić 

4. OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres ochrony 
ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany i zapoznaliśmy się z postanowieniami 
umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i nie wnosimy do nich 
żadnych zastrzeżeń, uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami oraz  
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 
ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego 
do wystawienia Noty Pokrycia na warunkach określonych w SIWZ. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie 36 m-cy od daty wskazanej w 

zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty jako początek okresu ubezpieczenia. 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*: 

 
a) _________________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych robót) 

b) _________________________________________________________________________ 
(zakres powierzonych robót) 

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb 

niniejszego zamówienia jest następujący: _________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 
10. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie oraz w 

dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz 
wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: 

___________________________________________________________________________  

fax ________________________________ , e-mail _________________________________  

12. OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

__________________ dnia __.__.20__ r. 

                     _______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika 
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(pieczęć 
Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA – formularz A 
CZĘŚĆ 1 - ZADANIE A 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu 
w okresie 3 lat od 2014 r do 2017 r w podziale na 2 części ” 

 
w części 1  na: 
ZADANIE A - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

oferujemy wykonanie zadania na n/w warunkach: 
 
1. dla Sumy Gwarancyjnej / Ubezpieczenia 650 000,- zł na wszystkie zdarzenia i 650 000,- zł na 
jedno zdarzenie: 
 

 
Cena brutto oferty za ubezpieczenie na 36 miesięcy  wynosi  

 
..................................................zł 

 
słownie:.................................................................................................................................... 

 
Cena brutto oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy  wynosi  

 
..................................................zł 

 
słownie:.................................................................................................................................... 

 
 
w tym: 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na okres 12 m-cy                               

...................................................................................zł 
 

+ rozszerzenia: 
 
Dla rozszerzeń Sumy Gwarancyjne / Ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia wynoszą 
650 000,-  zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia (z zastrzeżeniem podlimitów 
Sumy Gwarancyjnej określonych w zał. nr5 do wniosku OC): 

   
 

ROZSZERZENIE NR1   Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu roszczeń pomiędzy 
podmiotami objętymi ubezpieczeniem  

 
   ...................................................................................zł 

brutto 
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ROZSZERZENIE NR 2 OC najemcy  
(rozszerzenie obligatoryjne) 

 
...................................................................................zł 

brutto 
 

 ROZSZERZENIE NR 4   Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków przy pracy - 
OC pracodawcy 

(rozszerzenie obligatoryjne) 
 

   ...................................................................................zł 
brutto 

 
ROZSZERZENIE NR 9   OC  za szkody wyrządzone przez  podwykonawców / wykonawców  

Ubezpieczającego   
             

...................................................................................zł 
brutto 

 
 

ROZSZERZENIE NR 11   Włączenie ryzyka nienależytego wykonania zobowiązania 
(rozszerzenie obligatoryjne) 

             
...................................................................................zł 

brutto 
 

ROZSZERZENIE NR 12   Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikłe z  zanieczyszczenia 
środowiska  

(rozszerzenie obligatoryjne) 
             

...................................................................................zł 
brutto 

  
ROZSZERZENIE NR 14   Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania środków 

wybuchowych, młotów pneumatycznych lub kafarów, szkody powstałe w wyniku wibracji 
 

   ...................................................................................zł 
brutto 

 
ROZSZERZENIE NR 15   Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w środkach 

transportowych podczas prac załadunkowych 
 

   ...................................................................................zł 
brutto 

 
ROZSZERZENIE NR.20   Włączenie wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym wózki widłowe 
(rozszerzenie obligatoryjne) 

 
   ...................................................................................zł 

brutto 
 

ROZSZERZENIE NR 20a Włączenie ryzyka  szkód  wyrządzonych  przez pojazdy wolnobieżne  
(w tym wózki widłowe) lub specjalne nie pozostające w związku z ruchem tych pojazdów 
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         ...................................................................................zł 
brutto 

 
ROZSZERZENIE NR 21   Włączenie do ubezpieczenia OC szkód spowodowanych w podziemnych 

instalacjach i urządzeniach w czasie wykonywania czynności przez osoby objęte 
ubezpieczeniem 

(rozszerzenie obligatoryjne) 
         

...................................................................................zł 
brutto 

 
ROZSZERZENIE NR 22 Włączenie do ubezpieczenia OC szkód  w związku z organizowanymi w 
pasie drogowym  i/lub na  terenach, w obiektach administrowanych przez Ubezpieczającego 

imprezami masowymi za zgodą i wiedzą Ubezpieczającego, niezależnie od obowiązkowego 
ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych 

 
...................................................................................zł 

brutto 
 

ROZSZERZENIE NR 22a Włączenie do ubezpieczenia OC szkód powstałych w wyniku 
użycia sztucznych ogni (fajerwerków, petard) w trakcie imprezy objętej ochroną na 

podstawie Rozszerzenia 22 
 

...................................................................................zł 
brutto 

 
ROZSZERZENIE NR 23  Włączenie ryzyka  szkód spowodowanych wadliwym wykonaniem robót 

i/lub usług 
(rozszerzenie obligatoryjne) 

 
         ...................................................................................zł brutto 

 
ROZSZERZENIE NR 24  Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane przy 
wykonywaniu władzy publicznej, w szczególności decyzją administracyjną wydaną z 

naruszeniem prawa przez pracowników jednostki administracji samorządowej posiadających 
właściwe upoważnienie 

 
...................................................................................zł 

brutto 
 

ROZSZERZENIE NR 26 Włączenie do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane 
eksploatacją, awarią instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej, cofnięciem się cieczy w 

sieci lub instalacji kanalizacyjnej lub wodociągowej 
(rozszerzenie obligatoryjne) 

 
 

...................................................................................zł 
brutto 

 

2.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, 

dokonaliśmy inspekcji / wizji lokalnej w terenie,  a także zdobyliśmy konieczne informacje do 

oceny ryzyka i przygotowania oferty. 

OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres 

ochrony ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany i zapoznaliśmy się z 
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postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i nie 

wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uznajemy się za związanych określonymi w nich 

warunkami oraz  zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się na 

wezwanie Zamawiającego do wystawienia Noty Pokrycia na warunkach określonych w SIWZ. 

3. OŚWIADCZAMY, że: 
KLAUZULE DODATKOWE PODANE W SIWZ  (Karta Ryzyka - zał.Nr6): 

STEMPLA BANKOWEGO akceptujemy* nie akceptujemy* 

LIKWIDACJI SZKODY OC akceptujemy* nie akceptujemy* 

PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY akceptujemy* nie akceptujemy* 

RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA  akceptujemy* nie akceptujemy* 

PRZEDAWNIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

PROLONGATY akceptujemy* nie akceptujemy* 

TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 

NIEZAWIADOMIENIA  W TERMINIE O  SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 

DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA OC akceptujemy* nie akceptujemy* 

TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 

KATASTROFY BUDOWLANEJ akceptujemy* nie akceptujemy* 

KLAUZULA SZKÓD WYRZĄDZONYM OSOBOM BLISKIM OSÓB 
OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

* niewłaściwe skreślić 

4. WPROWADZAMY DODATKOWE KLAUZULE STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OKREŚLONE 

W  ZAŁĄCZNIKU Nr 4 1 

 

5. OŚWIADCZAMY, że: 
5.1. ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA  
       wg ZAŁ. nr 5 

 akceptujemy* nie akceptujemy* 

*niewłaściwe skreślić 
 
5.2. WPROWADZAMY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W 
ZAKRESIE ROZSZERZEŃ – treść ZAŁ. Nr 5 wg zakresu proponowanego przez WYKONAWCĘ 2 

 
6. OŚWIADCZAMY,  że 

6.1. WYŁĄCZENIA STANDARDOWE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ OC PODANE W SIWZ:    
 akceptujemy* nie akceptujemy* 

* niewłaściwe skreślić 
 

6.2. WPROWADZAMY NASTĘPUJĄCE DODATKOWE WYŁĄCZENIA OCHRONY OKREŚLONE  
W ZAŁ. Nr 3 -  treść ZAŁ. Nr 3 wg zakresu proponowanego przez WYKONAWCĘ 3 

 
 
                                                 
1 W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę klauzul dodatkowych należy ich treść dołączyć do oferty i oznaczyć załącznik jako Załącznik Nr 4 
2 W przypadku nie akceptowania przez Wykonawcę co najmniej jednego rozszerzenia wg proponowanej treści określonej w Zał. Nr 5 do 
Karty Ryzyka, odmienne  postanowienia  należy   dołączyć do  oferty  i  oznaczyć  jako Zał. Nr 5 (Zamawiający dopuszcza złożenie tych  
postanowień na własnym druku Wykonawcy, jednak z zachowaniem numeracji – Załącznik Nr 5) 
 
3 W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę wyłączeń ochrony innych niż Standardowe Wyłączenia Ochrony Ubezpieczeniowej OC podane w 
Karcie Ryzyka oraz  w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia należy ich treść dołączyć do oferty i oznaczyć jako Załącznik nr 3 
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7. OŚWIADCZAMY, że  
 PODANE W  SIWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA : 

FRANSZYZY  INTEGRALNE                                    akceptujemy* Nie akceptujemy* 
FRANSZYZY  REDUKCYJNE                                   akceptujemy* Nie akceptujemy* 
UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE akceptujemy* Nie akceptujemy* 

* niewłaściwe skreślić 

8. OŚWIADCZAMY, że szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia należy 

zgłaszać: 

8. 1) W formie pisemnej*: 

- we właściwej jednostce pod adresem: 

 …………………………………………………………………………………… 

- faxem pod nr: 

 …………………………………………………………………………………… 

(do niniejszej procedury dołącza się/nie dołącza się* wymagane druki niezbędne do 
zgłoszenia szkody) 

8. 2) Telefonicznie* 

- pod numerem  

……………………………………………………………………………………………… 

 

8. 3) Jednostką właściwą do nadzoru w procesie likwidacji szkody jest: 

 

________________________________________ ________________________________  

 

Tel. ________________________________  Fax ________________________________  

 

E-mail________________________________ 

  

8. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: 

− Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

− Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 
ust.2 pkt5 lub informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej   

− Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
- Projekt Umowy Ubezpieczenia obejmujący: 
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� projekt umowy generalnej wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale V Specyfikacji  
� projekt wypełnionej umowy ubezpieczenia/polisy na 12 miesięczny okres ochrony (bez 

numeru) wg zasad określonych w pkt. 8.3.1 
- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

* niepotrzebne skreślić 

__________________ dnia __.__.20__ r. 

                     _______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika 
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(pieczęć 
Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA – formularz B 
CZĘŚĆ 1 - ZADANIE B 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu” 
w okresie 3 lat od 2014 r do 2017 r w podziale na 2 części ” 

 
w części 1 na: 
ZADANIE B – Ubezpieczenie mienia 
 
1. oferujemy wykonanie zadania na n/w warunkach  
 
za łączną cenę:   

Cena oferty za ubezpieczenie na 36 miesięcy wynosi  
 

....................................................zł 
 
 słownie:................................................................................................................................. 

 
Cena oferty za ubezpieczenie na 12 miesięcy  wynosi  

 
…...............................................zł 

 
 słownie:…............................................................................................................................. 

 
w tym, 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie rozszerzonym o 
ubezpieczenie ryzyka  wandalizmu na 12 m-cy 

 
                                               ...................................................................................zł brutto 

 
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich + rozszerzenia na 12 m-cy 

                                                                      
...................................................................................zł brutto 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 

 
                                              ...................................................................................zł brutto 

 
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia 

 
...................................................................................zł brutto 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego + rozszerzenia 

 
...................................................................................zł brutto 
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2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania, dokonaliśmy inspekcji / wizji lokalnej w terenie,  a także zdobyliśmy 
konieczne informacje do oceny ryzyka i przygotowania oferty. 

3. OŚWIADCZAMY, że: 
  KLAUZULE DODATKOWE PODANE W SIWZ  (Karta Ryzyka - zał.Nr6): 
 
Dla ubezpieczenia mienia od ognia 

STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI akceptujemy* nie akceptujemy* 
DODATKOWEGO OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI KLAUZULA OBLIGATOTYJNA 

TECHNICZNEGO ZUŻYCIA (AMORTYZACJI) KLAUZULA OBLIGATORYJNA 
REPREZENTANTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

SKŁADOWANIA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
PROLONGATY akceptujemy* nie akceptujemy* 

PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY  akceptujemy* nie akceptujemy* 
TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 

NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 
           AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO  MIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI                   
(KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA ) 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOK.  akceptujemy* nie akceptujemy* 
KONSUMPCJI  SUMY UBEZPIECZENIA      akceptujemy* nie akceptujemy* 

TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 
SKUTKÓW USZKODZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO akceptujemy* nie akceptujemy* 

ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH  akceptujemy* nie akceptujemy* 
PRZENIESIENIA MIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

KATASTROFY BUDOWLANEJ akceptujemy* nie akceptujemy* 
AKTÓW TERRORYZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 
AKTÓW WANDALIZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 

UBEZPIECZENIE SZKÓD ESTETYCZNYCH (GRAFFITI) akceptujemy* nie akceptujemy* 
UBEZPIECZENIE STRAJKÓW, ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA akceptujemy* nie akceptujemy* 
RZECZOZNAWCÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
 
 Dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń od ryzyk wszystkich  

STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI akceptujemy* nie akceptujemy* 
REPREZENTANTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

SKŁADOWANIA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
PROLONGATY akceptujemy* nie akceptujemy* 

PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY  akceptujemy* nie akceptujemy* 
TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 

NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 
           AUTOMATYCZNEG O UBEZPIECZENIA NOWEGO  MIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

KONSUMPCJI  SUMY UBEZPIECZENIA      akceptujemy* nie akceptujemy* 
TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 

SKUTKÓW USZKODZENIA WYPOSAŻENIA  ELEKTRONICZNEGO M i U akceptujemy* nie akceptujemy* 
ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I ZABEZPIECZEŃ  

PRZECIWKRADZIEŻOWYCH 
akceptujemy* nie akceptujemy* 

KATASTROFY BUDOWLANEJ akceptujemy* nie akceptujemy* 
AKTÓW TERRORYZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 
AKTÓW WANDALIZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 
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UBEZPIECZENIE STRAJKÓW, ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA akceptujemy* nie akceptujemy* 

RZECZOZNAWCÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

 
Dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
REPREZENTANTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

PROLONGATY akceptujemy* nie akceptujemy* 
PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY  akceptujemy* nie akceptujemy* 

TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 
NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 

AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI                  

(KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA ) 
akceptujemy* nie akceptujemy* 

UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI  akceptujemy* nie akceptujemy* 
KONSUMPCJI  SUMY UBEZPIECZENIA      akceptujemy* nie akceptujemy* 

TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 
ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

DOKUMENTACJI SZKODY I WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
ZABEZPIECZEŃ PRZECIW KRADZIEŻOWYCH akceptujemy* nie akceptujemy* 

PRZEKAZANIA MIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
RZECZOZNAWCÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

 
Dla ubezpieczenia  sprzętu elektronicznego 

STEMPLA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
DODATKOWEGO LIMITU SUMY UBEZPIECZENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI akceptujemy* nie akceptujemy* 
REPREZENTANTÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

SKŁADOWANIA  akceptujemy* nie akceptujemy* 
PROLONGATY akceptujemy* nie akceptujemy* 

PROCEDURY LIKWIDACJI SZKODY  akceptujemy* nie akceptujemy* 
TERMINU ZGŁASZANIA SZKÓD akceptujemy* nie akceptujemy* 

NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE akceptujemy* nie akceptujemy* 
           AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA SPRZETU ELEKRTONICZNEGO akceptujemy* nie akceptujemy* 

AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI                  
(KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA ) 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

UDZIELENIA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NIENAZWANYCH LOKALIZACJI  akceptujemy* nie akceptujemy* 
KONSUMPCJI  SUMY UBEZPIECZENIA      akceptujemy* nie akceptujemy* 

TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN akceptujemy* nie akceptujemy* 
SKUTKÓW USZKODZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO akceptujemy* nie akceptujemy* 

ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
DOKUMENTACJI SZKODY I TERMINU WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
                           WYPŁATY ODSZKODOWANIA akceptujemy* nie akceptujemy* 

ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWKRADZIEŻOWYCH 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

PRZENIESIENIA MIENIA akceptujemy* nie akceptujemy* 
KATASTROFY BUDOWLANEJ akceptujemy* nie akceptujemy* 

AKTÓW TERRORYZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 
AKTÓW WANDALIZMU akceptujemy* nie akceptujemy* 

UBEZPIECZENIE STRAJKÓW, ZAMIESZEK I ROZRUCHÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 
RZECZOZNAWCÓW akceptujemy* nie akceptujemy* 

 

 

4. WPROWADZAMY DODATKOWE KLAUZULE STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OKREŚLONE W  

ZAŁĄCZNIKU Nr 4 4 

5. Oświadczamy, że: 
5.1. ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ PODANE W KARCIE RYZYKA  
                                                 
4 W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę klauzul dodatkowych należy ich treść dołączyć do oferty i oznaczyć załącznik jako Załącznik Nr 4 
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       wg ZAŁ. nr 5: 
 
Dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 

ROZSZERZENIE Ubezpieczenie określonych w tabeli poniżej  
rozszerzeń do ubezpieczenia mienia od ognia i 

innych zdarzeń losowych 

  

 KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI akceptujemy* nie akceptujemy* 
 KLAUZULA USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO 

SZKODZIE 
akceptujemy* nie akceptujemy* 

 KLAUZULA PRAC REMONTOWO - BUDOWLANYCH akceptujemy* nie akceptujemy* 
    

 
Dla maszyn i urządzeń 

ROZSZERZENIE Ubezpieczenie określonych w tabeli poniżej  
rozszerzeń dla maszyn i urządzeń 

  

. 311 Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody powstałe 
w miejscu ubezpieczenie w wyniku: 

1. pożaru, bezpośredniego uderzenia 
pioruna, huraganu, powodzi, zapadania i 

osuwania się ziemi, lawiny,    zalania 
przez wydostawanie się wody, innych 

cieczy lub par z urządzeń wodno - 
kanalizacyjnych lub    technologicznych 

2. Kradzieży z włamaniem 
3. Rabunku dokonanego lub usiłowanego 

KLAUZULA OBLIGATORYJNA 

. 312 
(401, 402) 

Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody powstałe 
w czasie samoczynnego przemieszczania się lub 

transportu wskutek: wypadku drogowego, 
jakiemu uległ środek transportowy, pożaru, 

bezpośredniego uderzenia pioruna, huraganu, 
powodzi, kradzieży z włamaniem, rabunku 

dokonanego lub  usiłowanego 

  KLAUZULA OBLIGATORYJNA 

KLAUZULA 
SZKÓD 

ELEKTRYCZNYCH 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko 
niezachowania parametrów prądu  

akceptujemy* nie akceptujemy* 

 
Dla sprzętu elektronicznego: 

ROZSZERZENIE Ubezpieczenie określonych  poniżej rozszerzeń 
sprzętu elektron. od ryzyk wszystkich 

                                                                     

  

100 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  od 
kradzieży z włamaniem i rabunku 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

101  Zakres ochrony  rozszerza się o szkody  w 
sprzęcie przenośnym  (w tym np notebookach) 

używanym przez Ubezpieczającego lub jego 
pracowników   poza miejscem ubezpieczenia 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

101/1A  Zakres ochrony  rozszerza się o szkody  w 
sprzęcie przenośnym  używanym przez 

Ubezpieczającego lub jego pracowników   
spowodowanych wypadkiem pojazdu 

Zakres ochrony  rozszerza się o szkody  w 
sprzęcie przenośnym  używanym przez 

Ubezpieczającego lub jego pracowników   
powstałe  wskutek kradzieży z włamaniem do  

pojazdu 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

101/1B Rozszerzenie ochrony  ubezpieczenia sprzętu 
przenośnego o szkody spowodowane upadkiem. 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

103 Z zastrzeżeniem OWU i innych postanowień 
umowy Zakład Ubezpieczeń zrzeka się  prawa 

regresu 
wynikłego ze szkód powstałych w sprzęcie  

elektronicznym wobec osób trzecich lub osób, za 
które są one odpowiedzialne, użytkujących w/w 
sprzęt elektroniczny za zgodą Ubezpieczającego 

akceptujemy* nie akceptujemy* 
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104/1 Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową  o szkody 
spowodowane  w czasie tymczasowego 

magazynowania  lub chwilowej przerwy   w 
użytkowaniu w sprzęcie elektronicznym, będącym 

we wcześniejszej eksploatacji w miejscach 
objętych ubezpieczeniem 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

136 Rozszerza się ochronę  o szkody powstałe w  
telefonach przenośnych aparatach i kamerach 

cyfrowych aparatach fotograficznych 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

147 Rozszerza się ochronę o szkody powstałe w 
sprzęcie elektronicznym od daty dostawy do daty 
włączenia do planowanej eksploatacji. Okres ten 

może max wynosić 6 m-cy 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

503 Rozszerza się ochronę  ubezpieczeniową o szkody 
spowodowane kradzieżą zwykłą sprzętu 

przenośnego  do wysokości uzgodnionego limitu 
na jedno i wszystkie zdarzenia S.U = zgodnie z 

wnioskiem  

akceptujemy* nie akceptujemy* 

 
 
5.2. WPROWADZAMY NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W 
ZAKRESIE ROZSZERZEŃ – treść ZAŁ. Nr 5 wg zakresu proponowanego przez WYKONAWCĘ 5 
 

6. OŚWIADCZAMY, że  
 PODANE W  SIWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA : 

FRANSZYZY  INTEGRALNE                                    akceptujemy* Nie akceptujemy* 
FRANSZYZY  REDUKCYJNE                                   akceptujemy* Nie akceptujemy* 
UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE akceptujemy* Nie akceptujemy* 

 
7. WPROWADZAMY następujące dodatkowe franszyzy: 
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

8. OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres ochrony 

ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany, zapoznaliśmy się z postanowieniami 

umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich 

żadnych zastrzeżeń, uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami oraz 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego 

do wystawienia Noty Pokrycia na warunkach określonych w SIWZ. 

 

9. OŚWIADCZAMY, że szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia 

należy zgłaszać: 

                                                 
5W przypadku nie akceptowania przez Wykonawcę co najmniej jednego rozszerzenia wg proponowanej treści określonej w Zał. Nr 5 do 
Karty Ryzyka, odmienne  postanowienia  należy   dołączyć do  oferty  i  oznaczyć  jako Zał. Nr 5 (Zamawiający dopuszcza złożenie tych  
postanowień na własnym druku Wykonawcy, jednak z zachowaniem numeracji – Załącznik Nr 5) 
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9. 1) W formie pisemnej*: 

- we właściwej jednostce pod adresem: 

 …………………………………………………………………………………… 

- faxem pod nr: 

 …………………………………………………………………………………… 

(do niniejszej procedury dołącza się/nie dołącza się* wymagane druki niezbędne do 
zgłoszenia szkody) 

9. 2) Telefonicznie* 

- pod numerem  

……………………………………………………………………………………………… 

 

9. 3) Jednostką właściwą do nadzoru w procesie likwidacji szkody jest: 

 

________________________________________ ________________________________  

 

Tel. ________________________________  Fax ________________________________  

 

E-mail________________________________ 

  

10. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: 

− Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

− Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 
ust.2 pkt5 lub informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej   

− Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
- Projekt Umowy Ubezpieczenia obejmujący: 

� projekt umowy generalnej wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale V Specyfikacji  
� projekt wypełnionej umowy ubezpieczenia/polisy na 12 miesięczny okres ochrony (bez 

numeru) wg zasad określonych w pkt. 8.3.1 
 

- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

__________________ dnia __.__.20__ r. 

                     _______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika 
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(pieczęć 
Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA – formularz C 
CZĘŚĆ @ - ZADANIE C 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 
„Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu” 
w okresie 3 lat od 2014 r do 2017 r w podziale na 2 części  ” 

 
w części 2 na: 
 
ZADANIE C – Ubezpieczenie pojazdów 
 
1. oferujemy wykonanie zadania na n/w warunkach  
za łączną cenę:   

Cena brutto oferty za ubezpieczenie pojazdów na 36 miesięcy  wynosi 
  

                                                                               ….........................................................zł 
                                       

słownie:…..................................................................................................................... 
 
 

Cena brutto oferty za ubezpieczenie pojazdów na 12 miesięcy  wynosi 
  

                                                                               ….........................................................zł 
                                        

słownie:…..................................................................................................................... 
 

w tym, 
   Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek posiadaczy pojazdów 

mechanicznych na 12 m-cy 
 

.................................................................................zł  brutto 
 

Ubezpieczenie AUTO CASCO na 12 m-cy 
 

.................................................................................zł brutto 

 
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy oraz pasażerów na 12 

m-cy 
.................................................................................zł brutto 

 
Do oferty dołącza się Tabelę/wykaz składek/stawek z podziałem na pojazdy/grupy pojazdów 
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2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i 
zasadami postępowania, dokonaliśmy inspekcji / wizji lokalnej w terenie,  a także 
zdobyliśmy konieczne informacje do oceny ryzyka i przygotowania oferty. 

OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zakres 

ochrony ubezpieczeniowej został przez nas zaakceptowany i zapoznaliśmy się z 

postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i 

nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uznajemy się za związanych określonymi w nich 

warunkami oraz  zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego do wystawienia Noty Pokrycia na 

warunkach określonych w SIWZ. 

 

3. OŚWIADCZAMY, że: 
  KLAUZULE DODATKOWE PODANE W SIWZ  (Karta Ryzyka - zał.1.1C): 
 
 C2 akceptujemy* nie akceptujemy* 

 C3 akceptujemy* nie akceptujemy* 

 C4 akceptujemy* nie akceptujemy* 

 C5 akceptujemy* nie akceptujemy* 

 C9 akceptujemy* nie akceptujemy* 

 C10 akceptujemy* nie akceptujemy* 

 C11 akceptujemy* nie akceptujemy* 

 C12 akceptujemy* nie akceptujemy* 

 C13 akceptujemy* nie akceptujemy* 

 

4. WPROWADZAMY DODATKOWE KLAUZULE STOSOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OKREŚLONE W  

ZAŁĄCZNIKU Nr 4 6 
5. OŚWIADCZAMY, że rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej: 
Dla ubezpieczenia Auto casco: 

 Klauzula Stałej Sumy Ubezpieczenia dla poj. pow 12 m-cy 
eksploatacji 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula Nieredukcyjnej Sumy Ubezpieczenia akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula braku ważnego badania technicznego po szkodzie akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula przewożonego ładunku akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula utraty kluczy akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula uszkodzenia zamków akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula przewrócenia pojazdów osobowych, dostawczych lub 
ciągników rolniczych 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula przewrócenia pojazdów ciężarowych i 
specjalistycznych 

akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula samoistnego otwarcia pokrywy akceptujemy* nie akceptujemy* 

 Klauzula uprawnionego kierowcy poniżej 26 roku życia akceptujemy* nie akceptujemy* 

                                                 
6 W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę klauzul dodatkowych należy ich treść dołączyć do oferty i oznaczyć załącznik jako Załącznik Nr 4 
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 Klauzula ograniczenia zasady proporcji akceptujemy* nie akceptujemy* 

6.  
 PODANE W  SIWZ DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA : 

FRANSZYZY  INTEGRALNE                                    akceptujemy* Nie akceptujemy* 
FRANSZYZY  REDUKCYJNE                                   akceptujemy* Nie akceptujemy* 
UDZIAŁY WŁASNE W SZKODZIE akceptujemy* Nie akceptujemy* 

WPROWADZAMY następujące dodatkowe franszyzy: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. OŚWIADCZAMY, że szkody z umowy ubezpieczenia obejmującej przedmiot zamówienia 

należy zgłaszać: 

7. 1) W formie pisemnej*: 

- we właściwej jednostce pod adresem: 

 …………………………………………………………………………………… 

- faxem pod nr: 

 …………………………………………………………………………………… 

(do niniejszej procedury dołącza się/nie dołącza się* wymagane druki niezbędne do 
zgłoszenia szkody) 

 

7. 2) Telefonicznie* 

- pod numerem  

……………………………………………………………………………………………… 

7. 3) Jednostką właściwą do nadzoru w procesie likwidacji szkody jest: 

 

________________________________________ ________________________________  

 

Tel. ________________________________  Fax ________________________________  

 

E-mail________________________________ 

  

8. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: 

− Tabela/wykaz składek/stawek z podziałem na pojazdy/grupy pojazdów 

− Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

− Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 
ust.2 pkt5 lub informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej  

−  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
- Projekt Umowy Ubezpieczenia obejmujący: 

� projekt umowy generalnej wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale V Specyfikacji  
� projekt wypełnionej umowy ubezpieczenia/polisy na 12 miesięczny okres ochrony (bez 

numeru) wg zasad określonych w pkt. 8.3.1 
 

- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

- OWU __________________________________ z dnia _________________ Nr ____________ 

- Tabela składek/stawek z podziałem na pojazdy/grupy pojazdów 
 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

__________________ dnia __.__.20__ r. 

                     _______________________________ 

                             (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika 

 
 
 

 

 


