
Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTY NA USŁUG Ę UBEZPIECZENIA 
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU 

 

SIWZ NR 201/2017/N/Płock 

 

1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 

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

2. Cena ostateczna oferty (słownie) w całym okresie ubezpieczenia (dla zamówienia 
podstawowego)…………………………………………………………………………… 

3. Cena ostateczna oferty (słownie) w całym okresie ubezpieczenia: 
….................................................................................................................................. 

 

Lp. Nazwa ryzyka  
Wysokość 

składki na okres 

12 m-cy 

Wysokość 
składki na okres 

36 m-cy 

1 
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

  

2 Ubezpieczenie Autocasco    

3 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków 

  

4 Ubezpieczenie Assistance   

5 Ubezpieczenie szyb   

6 
Klauzule rozszerzające zakres ochrony 
ubezpieczeniowej 

  

 RAZEM   

4. Sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia, limity, udziały własne i franszyzy zgodnie z 
SIWZ 



KLAUZULE ROZSZERZAJ ĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ  

Nazwa klauzuli 
Liczba pkt 
przypisana 

klauzuli 

Składka za 
12 m-cy 

Składka 
za 36 m-

cy 

Przyjęta 
TAK/NIE  

1. Klauzula obiegu dokumentów Obligatoryjna    

2. Klauzula trwałych następstw 
zawału  
serca i udaru mózgu 

5     

3. Klauzula likwidatora szkód 20    

RAZEM    - 

5. Składka za ubezpieczenie zostanie rozłożona na 2 raty w każdym okresie polisowania. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, uzyskał wszystkie 
informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego wykonania 
zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z zapisami Umowy Generalnej 
i w pełni akceptuje jej treść. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert. 

8. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty w ciągu 7 dni od ogłoszenia 
wyników postępowania przedłoży szczegółowe rozbicie składek za wszystkie ubezpieczenia 
na poszczególne pojazdy. 

9. Wykonawcza oświadcza, że do oferty mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia:  

1. Ubezpieczenie Autocasco 

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

3. Ubezpieczenie Assistance 

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

4. Ubezpieczenie szyb 

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

 

10. Następujące części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom: 

 

(Wykonawca wypełnia – o ile dotyczy): 



Lp. Części zamówienia, której wykonanie 
Wykonawca powierzy podwykonawcom 

Nazwa firmy 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

…......................................, …......................... …...................................................... 

Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy 



Załącznik Nr 3 

 
UMOWA GENERALNA  

 
Zawarta w dniu ..................... r. w Płocku 
pomiędzy: 
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku sp. z o.o. 
Adres siedziby: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17 
NIP: 774-23-20-206 
REGON: 610395236 
 
reprezentowanym przez: 
1. ……………… – ……………………………… 
zwanym dalej Ubezpieczającym 
 
a 
………………………………………………………………….……….………… 
Adres siedziby:…………………... 
NIP: ……………………………... 
REGON : ………………………... 
 
reprezentowanym przez: 
1.  ……………….. – ……………………………… 
2.  ……………….. – ……………………………… 
zwanym dalej Ubezpieczycielem. 
 
przy udziale brokera ubezpieczeniowego: 
Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Alei Śląskiej 1   
 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą oraz w wyniku 
rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku 
sp. z o.o., o następującej treści: 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. 

2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej 
są: 

a) Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych, 
b) Ubezpieczenie Auto Casco, 
c) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, 
d) Ubezpieczenie Assistance, 
e) Ubezpieczenie Szyb. 



§ 2 

1. Umowa Generalna dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 zawarta zostaje 
na okres 36 miesięcy, od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r. z podziałem na 3 okresy 
rozliczeniowe: 

a)   pierwszy okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., 
b)   drugi okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., 
c)   trzeci okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

2. W ramach Umowy Generalnej Ubezpieczyciel wystawi polisy potwierdzające zawarcie 
konkretnych umów ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów, w zakresie i na okres 
określony w SIWZ oraz Załączniku Nr 7 do SIWZ. 

3. Na każdy okres rozliczeniowy Ubezpieczyciel wystawi oddzielne polisy ubezpieczeniowe 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia. 

4. Polisy wystawiane na kolejne okresy rozliczeniowe będą uwzględniały zmiany 
w przedmiocie ubezpieczenia przekazane przez Zamawiającego oraz składkę 
ubezpieczeniową dostosowaną do aktualnych sum ubezpieczenia. 

5. Wszystkie ubezpieczenia na kolejne okresy rozliczeniowe oraz doubezpieczenia zawierane 
w trakcie trwania umowy a także zwroty składek kalkulowane będą na bazie stawek 
zastosowanych w ofercie tzn.: 
 
a) Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych 
W ubezpieczeniu zastosowano stawkę (w zł): 

dla pojazdów ………………… - ………..  

b) Ubezpieczenie Auto Casco  
W ubezpieczeniu zastosowano stawkę (w %): 

dla pojazdów …………………-  ……………… 

c) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 
W ubezpieczeniu zastosowano stawkę (w zł): 

dla pojazdów ………………… - ………..  

d) Ubezpieczenie Assistance 
W ubezpieczeniu zastosowano stawkę (w zł): 

dla pojazdów ………………… - ………..  

e) Ubezpieczenie szyb 
W ubezpieczeniu zastosowano stawkę (w zł): 

dla pojazdów ………………… - ………..  

 

6. Przed upływem terminu każdego okresu rozliczeniowego Zamawiający przedstawi 
Ubezpieczycielowi uaktualnione dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, zakresu 
ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. 



7. Pojazdy nowo nabywane w okresie obowiązywania umowy, które Ubezpieczony zdecyduje 
się objąć ubezpieczeniem w ramach niniejszej umowy zostaną objęte ochroną 
ubezpieczeniową na podstawie stawek uwzględniających zniżki zastosowane w ofercie. 

§ 3 

1. Zakres ubezpieczeń zawartych na podstawie Umowy Generalnej określony jest 
szczegółowo w SIWZ wraz z załącznikami. Do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń mają 
zastosowanie postanowienia SIWZ, niniejszej Umowy Generalnej oraz właściwych ogólnych 
warunków ubezpieczeń. 

2. Wszelkie warunki określone w SIWZ i niniejszej Umowie Generalnej mają 
pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala 
się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 
postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie 
korzystniejsze dla Ubezpieczonego. 

§ 4 

1. Składka za ochronę ubezpieczeniową, ustalona w wyniku postępowania 
przetargowego w wysokości _____ zł (słownie: _______________ złotych), zostaje 
podzielona na 6 rat. 

2. Składki płacone będą co 6 miesięcy z terminem płatności pierwszej raty 
przypadającym na 21 dzień od daty rozpoczęcia udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony 
ubezpieczeniowej. 

§5 

1. Każdorazowo przy rozliczaniu składek i aktualizacji umów, obowiązywać będą ogólne 
warunki ubezpieczenia obowiązujące w dniu zawarcia umowy, z włączeniami zawartymi 
w umowie ubezpieczeniowej. 

2. W czasie trwania umowy Ubezpieczyciel nie może podnosić wysokości składek 
wynikających z aktualizacji stawek oraz zmieniać warunków ubezpieczenia. 

§ 6 

Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków Umowy Generalnej oraz umów 
ubezpieczenia w trakcie ich trwania zgodnie z art. 144 ustawy oraz zgodnie z 
postanowieniami działu XXVI SIWZ. 

§ 7 

W czasie trwania umowy Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie 
zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy wzywając go w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego do przedłożenia do wglądu oświadczenia 
potwierdzającego, że pracownicy, o których mowa w ust. 1 są zatrudnieni na umowę o pracę.  

§ 8 

Wszelkie zmiany warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej, ustawy z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych, ustawy z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz 
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych a także dokumentacja postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy SIWZ Nr 201/2017/N/Płock. 

§ 10 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Ubezpieczającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Ubezpieczającego, jeden dla Ubezpieczyciela. 

 

 

 

…………………….  ………………………. 

Ubezpieczyciel  Ubezpieczający 

 


