
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO  

NA SZKOLNE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO  
 
 
Zamawiający:         
 

Gmina Pępowo 
Ul. Stanisławy Nadstawek 6 

63-830 Pępowo 

 

 

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: 
 

Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: 
 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w 
placówkach oświatowych 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych 

 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 
 

Przedmiot główny: 
CPV: 66.51.00.00-8 
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe 
 
Przedmioty dodatkowe: 
CPV: 66.51.60.00-0 
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
CPV: 66.51.21.00-3 
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.), zwanej dalej Ustawą. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy oraz z niniejszej SIWZ. 
 
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdził: 

kwiecień,  2013 
Wójt Gminy Pępowo 
/-/Stanisław Krysicki 
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Zawartość  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia: 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
2. Tryb udzielania zamówienia. 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 
5. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia. 
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 
7. Termin wykonania zamówienia. 
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  

lub dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony elektronicznej Zamawiającego. 
11.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia   

oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie wykonawców. 
12.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 
13.  Wymagania dotyczące wadium. 
14.  Termin związania ofertą. 
15.  Opis sposobu przygotowania ofert. 
16.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
17.  Opis sposobu obliczenia ceny. 
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym  

a  wykonawcą. 
19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 

tych   kryteriów oraz sposobu oceny  ofert. 
20. Czynności wykonywane przy otwarciu i ocenie ofert. 
21. Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania. 
22. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 
23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie 

zamówienia publicznego, wzór umowy. 
25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
26. Wykaz załączników. 
 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Gmina Pępowo 
Reprezentowane przez Wójta Pana Stanisława Krysickiego 
Ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo 
Tel. 065 5736305, 065 5736308 Fax. 065 5736032 
WWW: www.pepowo.pl 
e-mail: ug@pepowo.pl 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.).  

 
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 
 
 
 



 3

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i 
personelu oraz odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w następujących placówkach oświatowych: 
 
lp NAZWA JEDNOSTKI ADRES NIP REGON 

1 Samorządowa Szkoła Podstawowa w 
Skoraszewicach 

63-830 Pępowo, 
Skoraszewice 15a 

696-16-36-328 001118086 

2 Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum im. Jana Pawła II 

63-830 Pępowo, 
Ul. Powstańców 
Wielkopolskich 44 

696-17-33-646 411528929 

 
 

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 – Program 
Ubezpieczenia 

 
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych  posiadał 
statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami 
towarzystwa. Zamawiający (jednostki Zamawiającego) będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako 
osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w 
pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). 

2. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie 
zamówienia. 

 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 
 
 
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 
3. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno 

nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający 
uzna, że   Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam. 

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą z 
podwykonawcą  ze  wskazaniem tej części zamówienia, którą zamierza powierzyć mu do wykonania. 

 

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
 

Wykonawca nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin realizacji zamówienia:   

 od dnia 01.09.2013 r. do dnia 31.08.2016 r. 
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Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu 
oraz OC nauczycieli oraz będą wystawiane dla każdej placówki oświatowej od 01.09.2013 r. do 31.08.2016 r. 
   

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 
Zamawiającego warunki dotyczące: 

1)  posiadania uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej  
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  
4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 

Ocena spełnienia w/w warunków  dokonana zostanie  zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu  o 
informacje zawarte  w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 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. 

9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty 
złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z 
ORYGINAŁEM” i podpisane przez wykonawcę na każdej stronie. 

 

Lp. Warunek do spełnienia przez 
wykonawcę 

Dokument potwierdzający 
spełnienie warunku      Uwagi 

1. 

Posiadanie uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, tj. posiadają 
zezwolenie na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej; 

Kopia dokumentu potwierdzającego 
posiadanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności ubezpieczeniowej, o którym 
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 
maja 2003 roku o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 
11, poz. 66 z późn. zm.) 

Dokument ten będzie 
stanowić załącznik do 
oferty 

2 Posiadanie wiedzy i doświadczenia 

Oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zgodnie z art. 
22 Ustawy   
 

Dokument ten będzie 
stanowić załącznik do 
oferty, wg załączonego 
wzoru 

3 
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniające wykonanie 
zamówienia 

Oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zgodnie z art. 
22 Ustawy 
  

Dokument ten będzie 
stanowić załącznik do 
oferty, wg załączonego 
wzoru  

4.  

Dysponowanie odpowiednim potencjałem  
technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego zgodnie z art. 
22 Ustawy  
 

Dokument ten będzie 
stanowić załącznik do 
oferty, wg załączonego 
wzoru 

 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć: 
1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załączonego wzoru. 
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2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisu wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

 
Pozostałe dokumenty i oświadczenia, jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy: 
1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty. 
2. OWU wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia. 
3. Lista pomiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy albo 

informację, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załączonym wzorem - oświadczenie 
wykonawcy nr 3. 

 
 
Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum, koasekuracja). 
1. 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. 

2. 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. 

3. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów. 
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację 
zamówienia.  

 
Wykonawcy zagraniczni. 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzający, że: 

− nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  
upływem terminu składania ofert. 

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, 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. 

 
 
 
UWAGA: 

•••• Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 

•••• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 i  § 3 ust. 4  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 19 lutego 2013. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. z 2013r., poz. 231), kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub te podmioty.  
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•••• Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

•••• Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
 

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub  
faxem.  
 

11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE 
WYKONAWCÓW. 

 
11.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania 

na piśmie lub faxem do Zamawiajacego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. , pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 Ustawy). 

11.2 Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ w tym 
samym czasie i w  ten sam sposób bez podania źródła zapytania, a także umieszczona zostanie na 
stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Ustawy). 

11.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert 
określonego w pkt. 16.1, zmienić treść SIWZ (art. 38, ust. 4 Ustawy). Dokonaną zmianę SIWZ 
przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza się 
na stronie internetowej. 

11.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia  ewentualnych 
wątpliwości dotyczących SIWZ. 

 
 
 
 

12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 

 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 
W kwestiach proceduralnych: 
Marta Naskręt – 65 575 89 90 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15-15.00 
 
oraz 
W kwestiach merytorycznych:  
Marta Adamek 
Maximus Broker Sp. z o.o. (Broker ubezpieczeniowy Zamawiającego działający na podstawie 
pełnomocnictwa) 
ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń, 
tel. (056) 669-05-14, fax (056) 664-47-06 
e-mail:marta.adamek@maximus-broker.pl 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. 
 
 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
 



 7

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. 
 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania 
ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, w 
tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 
dni. 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
 

15.1. Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, 
oświadczenia i załączniki o których mowa w specyfikacji Zamawiającego; 

15.2. Do oferty Wykonawca powinien załączyć Ogólne Warunki wszystkich ubezpieczeń, określonych w 
Specyfikacji. 

15.3.   Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorami, które stanowią dodatki do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji; 

15.4. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe 
strony; 

15.5. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z wymogami 
specyfikacji; 

15.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego 
nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem odrzucenia oferty; 

15.7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
15.8. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo;  
15.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących 

ofertę; 
15.10. Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)     

podpisują wszyscy wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik. 
15.11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust. 1 Ustawy); 
15.12. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: 

osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym, 
osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. 
Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem. 

15.13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty; 
15.14. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: 

pełna nazwa wykonawcy 
adres 
numer telefonu, faksu  
NIP, REGON  

OFERTA – SZKOLNE  UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO”  
– NIE OTWIERAĆ PRZED 22.05.2013 godz. 11.30  

 
 

15.15. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.), wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom 
postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma 
być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE  PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  
UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”. 

 
 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
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16.1. Oferty należy składać do dnia 22.05.2013 r. do godz. 1100 w Sekretariacie Urzędu Gminy w 
Pępowie pokój nr 10, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu 
na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy); 

16.2. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o 
wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, 
odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY", 

16.3. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie 
o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, 
odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. 

16.4. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 
16.5. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Pępowie w dniu 22.05.2013r. o godz. 1130. 

 
 

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
 

Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia. Cena musi zostać podana w złotych polskich z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia 
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających 
z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające 
na ostateczną cenę.  
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w 
obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. w 
trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. 
Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już 
dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 
ustawy poprawia omyłki w ofercie. 
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po 
przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po 
przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

 
    W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena łączna  

18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 

 
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.  

 

19. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA OFERT. 

 
 
Kryteria oceny ofert: 
A. Cena łączna ubezpieczenia – 10%  
B. Wysokość sumy ubezpieczenia – 60% 
C. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 30% 
 
 

A. Cena łączna ubezpieczenia - Za cenę oferty dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmuje 
się składkę łączną, wyliczoną z uwzględnieniem przewidywanej liczby dzieci, młodzieży po odliczeniu 
dzieci, młodzieży zwolnionej z opłaty składki: 

 
Pn = ([składka za osobę x (przewidywana liczba dzieci, młodzieży-(przewidywana liczba dzieci, młodzieży x 
10%))]+[ składka za osobę x (przewidywana liczba dzieci, młodzieży-(przewidywana liczba dzieci, 
młodzieży x 10%))]+[…………………x (…………-(………. x ………%))]  +………..zł (cena łączna za 
ubezpieczenie OC personelu)) x (liczba lat na jakie ma zostać zawarte ubezpieczenie) 
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W przypadku gdy liczba osób zwolnionych z opłaty składki nie da liczby całkowitej należy zaokrąglić w dół w 
sytuacji, gdy po przecinku otrzymamy wynik od 0,1 do 0,4, natomiast w przypadku gdy liczba osób 
zwolnionych z opłaty składki nie da liczby całkowitej należy zaokrąglić w górę w sytuacji, gdy po przecinku 
otrzymamy wynik od 0,5 do 0,9. 

  
 

       P min 

                                    An = 
__________

 x 100 pkt. 
                                                  Pn 
  An     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A  
  n    - numer oferty 
  Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert 

       Pn    - cena oferty n 
 

B. Wysokość sumy ubezpieczenia: 
   
 
 Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

 
         S n 

                                    Bn = 
__________

 x 100 pkt. 
                                                  S max 
  Bn     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B  
  n    - numer oferty 
  Smax – średnia suma ubezpieczenia maksymalna wśród złożonych ofert 
 

Sn    - średnia suma ubezpieczenia w ofercie n obliczona według następującego wzoru: 
 

         Sa
n + Sb

n  

                                    Sn = 
________________

  
                                                       2 
Sa

n – suma ubezpieczenia w ofercie n dla wariantu a składki  
Sb

n – suma ubezpieczenia w ofercie n dla wariantu b składki  
 
 

 
C. zaakceptowanie klauzul dodatkowych – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za 
wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących 
zasad: 

• za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 5 zostanie przyznanych po 6 punktów, 
• za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 6, 10, 19, 21 zostanie przyznanych po 5 punktów, 
• za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 7, 8, 12 zostaną przyznane po 4 punkty, 
• za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33 zostaną przyznane po 3 punkty, 
• za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 14 zostaną przyznane po 2 punkty. 

 
 

UWAGA: 
Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z 
klauzul oznaczonych numerami od 1 do 4 spowoduje odrzucenie oferty. 
 
UWAGA – w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających 
na niekorzyść od treści zawartej w Specyfikacji, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 
punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść – za daną klauzulę przyznana będzie 
przewidziana ilość punktów. 

 
 
Przy zastosowaniu tej metodyki (w stosunku do kryterium C) dla każdej oferty zostanie wyliczony wskaźnik 
oceny oferty będący średnią arytmetyczną oceny wszystkich członków komisji. 
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1) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający 

będzie posługiwał się następującym wzorem: 
 

Won = An x 10 % + Bn x 60% + C  x 30 %  

 
Won - wskaźnik oceny oferty 
 

Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska łącznie największą liczbę punktów. 
 

20. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.  
 

20.1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym 
upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Ustawy); 

20.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia; 

20.3. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny, terminy 
wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach (art. 86 ust. 4 Ustawy); 

20.4. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w specyfikacji oraz w ustawie Prawo 
zamówień publicznych;  

20.5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert; 

20.6. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która 
otrzymała łącznie za wszystkie kryteria najwyższą liczbę punktów. 

 

21. ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.  
 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

− jest niezgodna z Ustawą; 
− jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy 
− jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
− zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
− została złożona przez wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia; 
− zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
− 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 
− jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

 
Unieważnienie postępowania: 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

− nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden  wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu,  

− cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

−−−− w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie, 

−−−− wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że pro wadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

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

22. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
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Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, który złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w 
art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 
Termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 10 
dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
Termin zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być krótszy jeżeli w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia: 
- została złożona tylko jedna oferta; lub, 
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez 
Zamawiającego. 
 

23. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

24. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY. 

 
Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego 
stanowią integralną część umowy na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, 
młodzieży i personelu oraz odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 
 Wzór  umowy stanowi załącznik nr 2 
 
 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
− zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków na 

zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach 
ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, 

− zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany liczby osób objętych ubezpieczeniem,  
− zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w przypadku 

powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 
− korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za 

zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 
− zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  
 

25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

 
25.1 W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom, a także innym osobom, których 

interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
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zamawiającego przepisów niżej cyt. ustawy , przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale 
VI „Środki ochrony prawnej”  Ustawy. 

25.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy. 

25.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie Ustawy. 

25.4 W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności: 
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

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

25.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

25.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

     
 

26. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 
Załącznik Nr 1 – Wzór oferty wraz z wzorami oświadczeń; 
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy 
Załącznik Nr 3 – Program ubezpieczenia  
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Załącznik Nr 1/str. 1 
 
 
 

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

           (miejscowość, data) 
   Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie 
zamówienia* 
* (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty 
należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 
Nazwa:………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Województwo:………………………………………………………………………. 

Miejscowość:………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy:……………………………………………………………………… 

Kraj:…………………………………………………………………………………….. 

Adres pocztowy (ulic, nr domu i lokalu):  …………………………………………… 

Tel.:……………………………………….. 

Fax:……………………………………….. 

e-mail: ………………………………... 
 
 

Gmina Pępowo 
Ul. Stanisławy Nadstawek 6 

63-830 Pępowo 
 

 
 

O F E R TA 
 Przystępując do przetargu na OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 
 
Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jest: 
 
Od 01.09.2013 r. do 31.08.2016 r. 
 

1.   Cena łączna    ……………………… zł 
 

Pn = (([36 zł x (435 –(435 x ….%))]+[20 zł x (375 –(375 x …….%))]+ 2 zł (cena łączna za ubezpieczenie 
OC personelu)) x 3 
 
W przypadku gdy liczba osób zwolnionych z opłaty składki nie da liczby całkowitej należy zaokrąglić w dół w 
sytuacji, gdy po przecinku otrzymamy wynik od 0,1 do 0,4, natomiast w przypadku gdy liczba osób 
zwolnionych z opłaty składki nie da liczby całkowitej należy zaokrąglić w górę w sytuacji, gdy po przecinku 
otrzymamy wynik od 0,5 do 0,9. 
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Załącznik Nr 1/str. 2 
 
 
 
Liczba osób zwolnionych z opłaty składki określona procentowo:    …………………….. 
          (min. 10%) 

 
2.  
 

wysokość składki za osobę: przewidywana liczba dzieci, młodzieży  
+ personelu 

wariant a: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych ) 375 
wariant b: 36,00 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych ) 435 

 
gdzie:  
 
wariant a – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach 

 Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
 
wariant b - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach 

 Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
 
 
 
Liczba osób zwolnionych z opłaty składki określona procentowo:    …………………….. 
  

 Suma ubezpieczenia: 
Wymagana minimalna suma ubezpieczenia: 8 000,00 zł 
 
 

wariant a ……………………… zł  
Słownie złotych: ................................................................................................................. 
 
 wariant b ……………………… zł  
Słownie złotych: ................................................................................................................. 
 
  

 
3. Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 1 do 4 
4. Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne: 
 

Nr 
klauzuli Nazwa klauzuli TAK/NIE Uwagi 

5.  Klauzula funduszu prewencyjnego (odpisu dla szkoły, 
zwiększająca limit)  6 pkt. 

6.  Klauzula funduszu prewencyjnego (odpisu dla szkoły, 
zwiększająca limit)  5 pkt. 

7.  Klauzula ataku epilepsji - zwiększająca wysokość świadczenia  4 pkt. 

8.  Klauzula zwrotu kosztów leczenia– rozszerzająca zakres 
terytorialny 1  4 pkt. 

9.  Klauzula zwrotu kosztów odbudowy zębów stałych – zakres 
terytorialny 1  3 pkt. 

10.  Klauzula zwrotu kosztów leczenia (zwiększająca limit)  5 pkt. 

11.  Klauzula zwrotu kosztów leczenia – rozszerzająca zakres 
terytorialny 2  3 pkt. 
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12.  Klauzula zwrotu kosztów odbudowy zębów stałych  4 pkt. 

13.  Klauzula zwrotu kosztów odbudowy zębów stałych – zakres 
terytorialny 2  3 pkt. 

14.  Klauzula zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osoby 
niepełnosprawnej  2 pkt. 

15.  Klauzula włączenia odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki 
powstałe podczas kierowania bez uprawnień  3 pkt. 

16.  Klauzula za śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego  3 pkt. 

17.  Klauzula zdiagnozowania sepsy  3 pkt. 

18.  Klauzula wypłaty świadczenia z tytułu ataku padaczki  3 pkt. 

19.  Klauzula zadośćuczynienia za ból  5 pkt. 

20.  Klauzula jednorazowego świadczenia w przypadku braku 
uszczerbku  3 pkt. 

21.    Klauzula pogryzienia, ukąszenia  5 pkt. 

22.    Klauzula pogryzienia, ukąszenia (zwiększająca limity) 
  3 pkt. 

23.  Klauzula ryczałtu   3 pkt. 

24.  Klauzula diety szpitalnej   3 pkt. 

25.  
Klauzula jednorazowego świadczenia w przypadku 
zdiagnozowania u  dziecka, ucznia lub studenta 
(ubezpieczonego) nowotworu złośliwego 

 3 pkt. 

26.  
Klauzula jednorazowego świadczenie w przypadku 
zdiagnozowania u dziecka, ucznia lub studenta (ubezpieczonego) 
w wieku do 25 lat wrodzonej wady serca 

 3 pkt. 

27.  

Klauzula jednorazowego świadczenie w przypadku amputacji 
kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem 
złośliwym u dziecka, ucznia lub studenta (ubezpieczonego) w 
wieku do 25 lat 

 3 pkt. 

28.  Klauzula zwrotu kosztów pobytu w szpitalu w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku  3 pkt. 

29.  Klauzula urazu narządów ruchu i narządów wewnętrznych w 
następstwie nieszczęśliwego wypadku  3 pkt. 

30.  Klauzula zatrucia gazami   3 pkt. 

31.  Klauzula świadczenia w przypadku braku uszczerbku 
(zwiększająca limity)  3 pkt. 

32.  Klauzula ran wymagających interwencji chirurgicznej w postaci 
zszycia  3 pkt. 

33.  Klauzula oparzenia lub odmrożenia  3 pkt. 

 
1. Oświadczamy, że: 

osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktowania się z ubezpieczonymi w sprawie obsługi 
ubezpieczeń NNW uczniów, w tym zgłaszania zdarzeń jest:  

 
………………………………………………………………………………………………….…………………….…,  
imię i nazwisko  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
telefon 
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Załącznik Nr 1/str. 4 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
adres mailowy 
  
w przypadku zmiany ww. pracownika zobowiązujemy się do wyznaczenia nowej osoby do kontaktu w ciągu 

5 dni roboczych od tej zmiany, o zmianie poinformujemy każdą placówkę oświatową przystępującą do 
ubezpieczenia w/w terminie 

  
 

 
Dotyczy wszystkich części Zamówienia: 
1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania 

zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania 

ofert. 
3. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych SIWZ zaproponowane przez Zamawiającego warunki 

płatności zostały przez naszą firmę zaakceptowane. 
4. Oświadczamy, że akceptujemy treść wzoru umowy o udzielenie zmówienia publicznego.  
5. Następujące części niniejszego zamówienia powierzamy podwykonawcom: 
 
 

L.p. Nazwa części zamówienia 
  
  

 Uwaga: wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom 
 
 
6. Oświadczamy, że (dotyczy Towarzystw ubezpieczeń Wzajemnych):   

- w naszym statucie przewidujemy możliwość ubezpieczania osób nie będących członkami towarzystwa; 
- Zamawiający (jednostki Zamawiającego) są osobami nie będącymi członkami towarzystwa i nie będą 
zobowiązane do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej; 
- składka przypisana Zamawiającemu (jednostkom Zamawiającego) w okresie realizacji zamówienia mieści 
się w 10% składki przypisanej towarzystwu przypadającej na osoby nie będące członkami towarzystwa, 
zgodnie z art. 44 ust. 3 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

 
 
 
7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

• Oświadczenie nr 1, 
• Oświadczenie nr 2, 
• Oświadczenie nr 3, 
• Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (jeśli umocowanie nie wynika z KRS bądź dokumentu 

równorzędnego), 
• Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, 

• Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej, 

• Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia, 
 

W sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ, zastosowanie mają OWU stanowiące załącznik do 
niniejszej oferty. W przypadku wystąpienia sprzecznych zapisów pierwszeństwo mają zapisy SIWZ i oferty. 
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Załącznik Nr 1/str. 5 
 
 
Na złożoną ofertę składa się........... ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji. 
    

        
               Podpisano:      

...................................................... 
          (czytelny podpis lub w przypadku 

parafki  pieczątka imienna upełnomocnionego 
przedstawiciela) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

Załącznik Nr 1/str. 6 
   

 
 

                  ................................................ 
           (miejscowość, data) 

   
.................................................... 
 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE nr 1 
 

Składając ofertę ubezpieczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ ZAMAWIAJĄCEGO oświadczamy, że: 
 
 

• spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku 
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm.). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

               Podpisano: 
......................................................... 

          (czytelny podpis lub w przypadku 
parafki  pieczątka imienna upełnomocnionego 

przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 1/str. 7 
     

             
 

                  ................................................ 
           (miejscowość, data) 

   
.................................................... 
 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE nr 2 
 

Składając ofertę ubezpieczenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ ZAMAWIAJĄCEGO oświadczamy, że: 
 
 

• nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  
z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 z późn. zm.). 

 
 

 
 
 
 
 

               Podpisano: 
......................................................... 

          (czytelny podpis lub w przypadku 
parafki  pieczątka imienna upełnomocnionego 

przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 1/str. 8 
 

                  ................................................ 
           (miejscowość, data) 

   
.................................................... 
 Nazwa i adres Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY nr 3 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  

OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 
 
 
 
Informuję, że  

a) Nie należę do grupy kapitałowej* 

b) Należę do grupy kapitałowej i załączam do oferty listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).* 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

               Podpisano: 
......................................................... 
 (czytelny podpis lub w przypadku parafki  
pieczątka imienna upełnomocnionego/ych 

przedstawiciela/li) 
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Załącznik Nr 2/str. 1  
 

UMOWA - Wzór  
 

Zawarta w dniu ......................... w …………….. pomiędzy ……………….….…… reprezentowanym przez: 
1. ...................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................... 

zwanym dalej Zamawiającym 
a 

...................................................................................................................................................... 
z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez: 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą. 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w trybie przetargu 
nieograniczonego, przy udziale Maximus Broker sp. z o.o. - pełnomocnika Zamawiającego działającego na 
podstawie pełnomocnictwa, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w 
placówkach oświatowych oraz odpowiedzialność cywilną nauczycieli. 
 

§ 2 
Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia to jest ………………………. 

 
§ 3 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych 
zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie do 20 dni od 
początku okresu ubezpieczenia, określonego w SIWZ oraz przekazania ich wraz z procedurą systemu obsługi 
szkód i wypłaty świadczeń.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia aneksów do polis ubezpieczenia nie później niż w terminie do 14 
dni od przekazania przez poszczególne placówki oświatowe Zamawiającego informacji o rzeczywistej liczbie 
osób (dzieci/młodzieży) do ubezpieczenia, określonej w SIWZ.  

3. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez 
wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wypełnionej umowy darowizny/wniosku o przekazanie środków z 
funduszu prowizyjnego placówkom oświatowym Zamawiającego wraz z polisami lub aneksami, czyli nie później 
niż w terminie do końca października bieżącego roku. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu środków z funduszu prowizyjnego w ciągu 30 
dni od dnia otrzymania składki od Zamawiającego (pod warunkiem otrzymania podpisanej przez placówki 
oświatowe umowy darowizny/wniosku o przekazanie środków z funduszu prowizyjnego). Wypłata środków 
będzie dokonywana na konto Rady Rodziców poszczególnych placówek oświatowych lub inne wskazane konto 
bądź przekazem pocztowym, na podstawie wniosku/umowy darowizny o wypłatę funduszu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Brokerowi najpóźniej do 15 grudnia bieżącego roku informacji 
na piśmie o realizacji wypłaty darowizny/funduszu poszczególnym placówkom Zamawiającego. Jeżeli do tego 
czasu nie nastąpi wypłata funduszu we wszystkich placówkach, to Zamawiający zobowiązany jest do 
przekazywania przedmiotowej informacji na bieżąco, najpóźniej na koniec każdego następnego miesiąca do 
momentu realizacji zobowiązania.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztu opłaty bankowej/pocztowej w formie pomniejszenia przez 
placówki oświatowe składki należnej o kwotę opłaty pocztowej/bankowej lub zwrotu placówkom oświatowym 
poniesionego przez nie kosztu opłaty bankowej/pocztowej. Zwrot kosztu opłaty nastąpi najpóźniej w terminie 
przekazania środków z funduszu prowizyjnego, pod warunkiem, iż opłata będzie uiszczona na poczcie (lub w 
innej instytucji/banku oferującej podobne stawki prowizyjne) w całości za wszystkie osoby ubezpieczone oraz 
dostarczenia przez placówki oświatowe kopii dowodu opłaty składki.  
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Załącznik Nr 2/str. 2 
 
8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania placówkom oświatowym Zamawiającego najpóźniej w terminie 

przekazania polis, informacji o formie pokrycia opłaty bankowej/pocztowej. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty poszkodowanemu świadczenia w terminach ustanowionych w 

ogólnych warunkach ubezpieczenia. 
10. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki w wypłacie świadczenia poszkodowanemu, Wykonawca zobowiązany jest 

do wypłaty świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami. 
 

 
§ 5 

Za udzieloną ochronę jednostki Zamawiającego zapłacą składkę ubezpieczeniową wynikającą z przemnożenia 
składki jednostkowej przez liczbę ubezpieczonych pomniejszoną o określoną procentowo liczbę osób zwolnionych z 
opłaty składki, jednak nie większą niż: 
- w pierwszym roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ………………………. 
- w drugim roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ………………………. 
- w trzecim roku ubezpieczenia łączna składka do zapłaty wyniesie: ………………………. 
(słownie złotych ....................................................................................................).  
Składka opłacana jest z prywatnych pieniędzy ubezpieczonych. 
 
 
 

§ 6 
Jednostki Zamawiającego zapłacą składkę ubezpieczeniową w terminie do:  
- ………………….. r. w pierwszym roku ubezpieczenia, 
- ………………….. r. w drugim roku ubezpieczenia, 
- ………………….. r. w trzecim roku ubezpieczenia. 
 

§ 7 
Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 6 bądź w umowie 
ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. 

 
§ 8 

W obsłudze ubezpieczeń zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania pośredniczyć będzie Broker 
ubezpieczeniowy Zamawiającego – Maximus Broker sp.  z o.o. wynagradzany prowizyjnie przez Wykonawcę 
według zwyczajowo przyjętych stawek za cały okres ubezpieczenia wynikający z niniejszej umowy. 

 
 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis ubezpieczeniowych mają 
zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.: 
1.   Owu .............................................................................................................. 
2.   Owu .............................................................................................................. 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

§ 10 
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  

od umowy 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.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 11 
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki w wykonaniu  
obowiązków określonych w § 4 ust. 5  umowy. 
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Załącznik Nr 2/str. 3 
 

§ 12 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany te zostały przewidziane przez zamawiającego w ogłoszeniu 
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określono warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze 
aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
 

§ 13 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
− zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - w przypadku braku środków na 

zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach 
ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, 

− zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany liczby osób do ubezpieczenia,  
− zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej - w przypadku 

powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 
− korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz 

wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 
− zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  
 

§ 14 
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest program ubezpieczenia NNW uczniów i OC  nauczycieli w placówkach 

oświatowych Zamawiającego wraz z klauzulami dodatkowymi, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 15 
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 16 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
                                             
...................................................          ........................................................                              
                   Wykonawca                                                              Zamawiający 
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Załącznik Nr 3 
 
PROGRAM UBEZPIECZENIA 
 
W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia 
umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie 
posiadanego pełnomocnictwa pośredniczy firma Maximus Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. 
Wykonawca wynagradza prowizyjnie firmę Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu według 
stawek zwyczajowo przyjętych dla firm brokerskich przez cały okres obowiązywania umowy  
wynikający ze specyfikacji. 

 
 
SPOSÓB PŁATNOŚCI SKŁADKI: 

I ROK 
Składka płatna jednorazowo do dnia 31.10.2013 r. 
II ROK 
Składka płatna jednorazowo do dnia 31.10.2014 r. 
III ROK 
Składka płatna jednorazowo do dnia 31.10.2015 r. 
 

 
         Składka opłacana jest z prywatnych pieniędzy ubezpieczonych. 

 

 

I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
 

KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA 
 

 
1. Klauzula funduszu prewencyjnego (odpisu dla szkoły) -  Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji placówek 

oświatowych fundusz prewencyjny (odpis dla szkoły) w wysokości 25% płaconych składek z całości 
ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu zawartych w wyniku 
niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego (odpisu dla szkoły) mogą być wykorzystane w 
całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z 
funduszu prewencyjnego (odpisu dla szkoły) w ciągu 30 dni od dnia otrzymania składki od Ubezpieczającego 
na podstawie wniosku o wypłatę funduszu. Fundusz prewencyjny (odpis dla szkoły) będzie przekazywany 
bezpośrednio na konta Jednostek objętych ubezpieczeniem lub konta Rady Rodziców. Wzór wniosku o 
wypłatę funduszu Ubezpieczyciel zobowiązuje się dołączyć wraz z polisami. 
 

2. Klauzula ubezpieczenia OC nauczycieli – na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową 
obejmuje się odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela, zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej, bez względu na miejsce i funkcję jej 
pełnienia. Ochroną objęte są zdarzenia związane z umową o pracę jak i również zdarzenia nie związane z 
umową o pracę tj. szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego pełniącego funkcję opiekuna na imprezach, 
koloniach, wycieczkach, obozach, zielonych szkołach itp. Ochroną objęte są zdarzenia na terenie Polski oraz 
poza jej granicami. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia 100.000 zł (na nauczyciela), brak 
franszyz i udziałów własnych, składka za ubezpieczenie wynosi 1 zł na placówkę oświatową, niezależnie od 
liczby ubezpieczonych nauczycieli. 

 
3. Klauzula bezkomisyjnej wypłaty świadczenia - wypłata świadczenia następuje po zaocznym ustaleniu 

stopnia uszczerbku na zdrowiu lub rodzaju inwalidztwa, na podstawie zgłoszenia roszczenia i dostarczonej 
dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia. Na wniosek ubezpieczonego istnieje możliwość powołania 
komisji lekarskiej.  

 
4. Klauzula opłaty bankowej/pocztowej – w przypadku opłacenia składki na konto Ubezpieczyciela 

przelewem lub przekazem pocztowym i konieczności dokonania opłaty bankowej/pocztowej, koszt opłaty 
bankowej/pocztowej pokrywa Ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel ponosi ten koszt opłaty w formie: 

• pomniejszenia przez placówki oświatowe składki należnej o kwotę opłaty 
pocztowej/bankowej pod warunkiem, iż opłata będzie uiszczona na poczcie (lub w innej 
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instytucji/banku oferującej podobne stawki prowizyjne) w całości za wszystkie osoby 
ubezpieczone (brak możliwości opłat częściowych), oraz dostarczenia do Ubezpieczyciela 
kopii dowodu opłaty składki.  

 
• lub zwrotu placówkom oświatowym, najpóźniej w terminie przekazania środków z 

funduszu prewencyjnego (odpisu dla szkoły), poniesionego przez nie kosztu opłaty 
bankowej/pocztowej pod warunkiem, iż opłata będzie uiszczona na poczcie (lub w innej 
instytucji/banku oferującej podobne stawki prowizyjne) w całości za wszystkie osoby 
ubezpieczone (brak możliwości opłat częściowych), oraz dostarczenia do Ubezpieczyciela 
kopii dowodu opłaty składki.  

 
• Z wyjątkiem sytuacji, gdzie opłaty bankowej/pocztowej nie pobiera się np. z tytułu 

dokonania wpłaty na bezpłatne konto bankowe lub w inny sposób zwalnia placówki 
oświatowe z dokonania takiej opłaty. 

 
 
 

KLAUZULE FAKULTATYWNE (podlegające ocenie zgodnie pkt 19 SIWZ) 
 

 
5. Klauzula funduszu prewencyjnego NR 1- odpisu dla szkoły, zwiększająca limit) -  zwiększa się 

fundusz prewencyjny (odpis dla szkoły), który Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji placówek oświatowych do 
wysokości 30% płaconych składek z całości ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, 
młodzieży i personelu zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego (odpisu 
dla szkoły) mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel 
przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego (odpisu dla szkoły) w ciągu 30 dni od dnia 
otrzymania składki od Ubezpieczającego. 

 
6. Klauzula funduszu prewencyjnego NR 2- odpisu dla szkoły, zwiększająca limit -  zwiększa się 

fundusz prewencyjny (odpis dla szkoły), który Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji placówek oświatowych do 
wysokości 35% płaconych składek z całości ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, 
młodzieży i personelu zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego (odpisu 
dla szkoły) mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel 
przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego (odpisu dla szkoły) w ciągu 30 dni od dnia 
otrzymania składki od Ubezpieczającego. 
 

7. Klauzula świadczenia ataku epilepsji - zwiększająca wysokość świadczenia – zakres świadczeń 
zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanej atakiem epilepsji i innych 
drgawek lub omdleniem o nieustalonej przyczynie -  w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% 
trwałego uszczerbku na zdrowiu 

 
8. Klauzula zwrotu kosztów leczenia – rozszerzająca zakres terytorialny 1– niniejszą klauzulą poszerza 

się zakres terytorialny  o koszty leczenia poniesione zagranicą (dla limitu 10% su),  
 
9. Klauzula zwrotu kosztów odbudowy zębów stałych – zakres terytorialny 1 - niniejszą klauzulą 

poszerza się zakres terytorialny  o koszty leczenia stomatologicznego poniesione zagranicą (dla limitu 10% 
su), 

 
10. Klauzula zwrotu kosztów leczenia (zwiększająca limit) - zwrot kosztów leczenia pozostających w 

związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową poniesionych na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej zostaje zwiększony do wysokości 30% sumy ubezpieczenia (dla limitu 30% s.u.) 

 
11. Klauzula zwrotu kosztów leczenia – rozszerzająca zakres terytorialny 2– niniejszą klauzulą poszerza 

się zakres terytorialny  o koszty leczenia poniesione zagranicą (dla limitu 30% su) 
 

12. Klauzula zwrotu kosztów odbudowy zębów stałych - zwrot kosztów odbudowy zębów stałych, zostaje 
zwiększony do wysokości 30% sumy ubezpieczenia (limit 30% s.u.) 
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13. Klauzula zwrotu kosztów odbudowy zębów stałych – zakres terytorialny 2 - niniejszą klauzulą 
poszerza się zakres terytorialny  o koszty leczenia stomatologicznego poniesione zagranicą (dla limitu 30% 
su) 

 
14. Klauzula zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej – zwrot kosztów 

przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej zostaje zwiększony do wysokości 25% sumy 
ubezpieczenia. 

 
15. Klauzula włączenia odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe podczas kierowania 

bez uprawnień – niniejszą klauzulą zakres świadczeń zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu, w wyniku kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym lub innym niż 
silnikowe (motorem, skuterem, rowerem) bez wymaganych uprawnień, bez względu na to, czy miało to 
wpływu na zajście nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umowa ubezpieczenia -  w wysokości 1% 
sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 

 
16. Klauzula za śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego -  zakres świadczeń zostaje rozszerzony o 

dodatkowe świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia za śmierć w następstwie wypadku 
komunikacyjnego związanego z ruchem pojazdu.           
 

17. Klauzula zdiagnozowania sepsy – zakres świadczeń zostaje rozszerzony o świadczenia z tytułu 
zachorowania na sepsę (posocznicę) meningokową lub pneumokokową w wysokości 10% sumy 
ubezpieczenia. 

 
18. Klauzula wypłaty świadczenia z tytułu ataku padaczki – zakres świadczeń zostaje rozszerzony o 

świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki w wysokości 1% sumy ubezpieczenia. 
 
19. Klauzula zadośćuczynienia za ból – zakres świadczeń zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu urazu 

ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową, które wymagało interwencji 
lekarskiej i wymagającej co najmniej jednej wizyty kontrolnej, a nie zostało zakwalifikowane do poważnego 
uszkodzenia ciała lub był brak uszczerbku na zdrowiu. Limit odpowiedzialności dla tego świadczenia wynosi 
minimum 2% sumy ubezpieczenia. Świadczenie wypłacane jest niezależnie od świadczeń wypłaconych z 
innego tytułu, za wyjątkiem świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu. 

 
20. Klauzula jednorazowego świadczenia w przypadku braku uszczerbku – jeżeli ubezpieczony 

przebywał w szpitalu powyżej 7 dni w wyniku zdarzenia, które nie spowodowało uszczerbku na zdrowiu w 
opinii lekarza na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej, to Ubezpieczonemu przysługuje 
jednorazowe świadczenie w wysokości 100 zł, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczony może z niego skorzystać raz 
w ciągu trwania ubezpieczenia. 

 
21. Klauzula pogryzienia, ukąszenia – niniejszą klauzula zakres świadczeń zostaje zwiększony o świadczenie 

z tytułu pogryzienia/pokąsania przez psa i inne zwierzęta, ukąszenia, użądlenia przez owady, którego 
wysokość jest uzależniona od hospitalizacji:  
a. 5% sumy ubezpieczenia jeżeli ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu powyżej  (4 dni min.), 

 b. 3 % sumy ubezpieczenia jeśli hospitalizacja trwała  do 4 dni;  
 c. 1 % sumy ubezpieczenia jeśli nie była konieczna hospitalizacja. 
 
22. Klauzula pogryzienia, ukąszenia (zwiększająca limity)– niniejszą klauzula zakres świadczeń zostaje 

zwiększony o świadczenie z tytułu pogryzienia/pokąsania przez psa i inne zwierzęta, ukąszenia, użądlenia 
przez owady, którego wysokość jest uzależniona od hospitalizacji:  

 a. 10% sumy ubezpieczenia jeśli hospitalizacja trwała dłużej niż 1 dzień. 
 b. 5 % sumy ubezpieczenia jeśli nie była konieczna hospitalizacja. 
 
23. Klauzula ryczałtu -  niniejszą klauzula zakres świadczeń zostaje zwiększony o ryczałt za okres czasowej, 

całkowitej niezdolności do nauki i pracy pozostającej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem 
objętym umową ubezpieczenia płatny jest w wysokości 0,06% sumy ubezpieczenia za jeden dzień 
niezdolności. W przypadku zaistnienia w okresie ubezpieczenia więcej niż jednego nieszczęśliwego wypadku 
lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, ryczałt wypłacany jest za okres nie dłuższy niż 180 dni łącznie. 
Ryczałt jest wypłacany pod warunkiem, że okres niezdolności trwa dłużej niż 14 dni od dnia nieszczęśliwego 
wypadku lub zdarzenia objętego umowa ubezpieczenia. 
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24. Dieta szpitalna - niniejszą klauzula zakres świadczeń zostaje zwiększony o dietę szpitalną w wysokości 
0,2% sumy ubezpieczenia za dzień pobytu w szpitalu, płatną przez maksymalny okres 90 dni z tytułu jednego 
nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. 

 
25. Klauzula zdiagnozowania nowotworu złośliwego - niniejszą klauzula zakres świadczeń zostaje 

zwiększony o jednorazowe świadczenie w przypadku zdiagnozowania u  dziecka, ucznia lub studenta 
(ubezpieczonego) nowotworu złośliwego w wysokości 1.000,00 zł.  

 
26. Klauzula wrodzonej wady serca - niniejszą klauzula zakres świadczeń zostaje zwiększony o jednorazowe 

świadczenie w przypadku zdiagnozowania u dziecka, ucznia lub studenta (ubezpieczonego) w wieku do 25 lat 
wrodzonej wady serca w wysokości 1.000,00 zł.  

 
27. Klauzula amputacji spowodowanej nowotworem złośliwym - niniejszą klauzula zakres świadczeń 

zostaje zwiększony o jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny 
spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka, ucznia lub studenta (ubezpieczonego) w wieku do 25 lat w 
wysokości 1.000,00 zł 

 
28. Klauzula zwrot kosztów pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – przysługuje 

świadczenie płatne od trzeciego dnia pobytu w szpitalu, za każdy następny dzień w wysokości 1% sumy 
ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia (polisie). W 
przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku z tym samym nieszczęśliwym 
wypadkiem świadczenie szpitalne wypłacane jest od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Dzienne świadczenie 
szpitalne wypłacane jest maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia. 

 
29. Klauzula świadczenia na wypadek urazu narządów ruchu i narządów wewnętrznych w 

następstwie nieszczęśliwego wypadku - jeżeli Ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
doznał urazu narządów wewnętrznych lub narządów ruchu, w wyniku których nie nastąpiło złamanie kości, 
ale na zlecenie lekarza narząd ruchu został trwale unieruchomiony, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu 
świadczenie w wysokości minimum 3 % sumy ubezpieczenia w sytuacji, gdy nie został stwierdzony trwały 
uszczerbek na zdrowiu lub ubezpieczony nie otrzymał świadczenia z tytułu urazu kończyny. 

 
30. Klauzula zatrucia gazami – ubezpieczonemu przysługuje świadczenie z tytułu nagłego zatrucia gazami, 

substancjami i produktami chemicznymi, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem, które to stany 
wymagały hospitalizacji – w wysokości – 1% 

 
31. Klauzula świadczenia w przypadku braku uszczerbku (zwiększająca limity) – niniejszą klauzulą 

zakres świadczeń (wysokości limitów) zostaje zwiększony o jednorazowe świadczenie w przypadku braku 
trwałego uszczerbku na zdrowiu i wystąpienia innych następstw. Nagłe zatrucie gazami, substancjami i 
produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, które to stany wymagały hospitalizacji, następstwo 
urazów ciała z jednego nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, które 
wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co 
najmniej jednej wizyty kontrolnej lub dające się zakwalifikować do poważnego uszkodzenia ciała (nie dotyczy 
interwencji stomatologicznej) do 5% sumy ubezpieczenia. Klauzula zwiększająca limit w stosunku do klauzul 
nr 20 i 30. 

 
32. Klauzula świadczenia z tytułu ran wymagających interwencji chirurgicznej w postaci zszycia - 

 jeżeli ciągu okresu ubezpieczenia ubezpieczony dozna rany w następstwie nieszczęśliwego wypadku i 
zostanie poddany zabiegowi założenia  1 do 2 szwów przysługuje mu jednorazowe świadczenie w wysokości 
2 % sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia 
(polisie),jeżeli w ciągu okresu ubezpieczenia ubezpieczony dozna rany w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku i zostanie poddany zabiegowi założenia trzech lub więcej szwów przysługuje mu jednorazowe 
świadczenie w wysokości 3 % sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie potwierdzającym zawarcie 
umowy ubezpieczenia (polisie). 

 
33. Klauzula oparzenia lub odmrożenia – niniejszą klauzulą zostaje zwiększony zakres świadczeń o 

świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia. Świadczenie uzależnione jest od stopnia oparzenia lub 
odmrożenia, tj. I stopień=10% su, II stopień = 30%su, III stopień = 50% su. 

 
 
 



 28

II. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: 
 
Zamówienie dotyczy ubezpieczenia NNW dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych w liczbie 810 
osób oraz OC nauczycieli w liczbie 70 osób. Zamawiający nie gwarantuje, że wszystkie deklarowane osoby 
przystąpią do ubezpieczenia, a zawiązanie umowy ubezpieczenia będzie uwarunkowane indywidualną decyzją 
osób do ubezpieczenia (rodziców dzieci). Jeżeli do ubezpieczenia przystąpi mniej niż 70% przewidywanej liczby 
dzieci i młodzieży oraz personelu do ubezpieczenia NNW uczniów Wykonawcy przysługuje prawo w terminie 14 
dni od dnia powzięcia informacji o liczbie osób chętnych przystąpić do danego ubezpieczenia, do odmowy 
uruchomienia danego ubezpieczenia, nie później jednak niż na 14 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia. 
Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się 
dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to 
automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.  
Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres 
opisany poniżej, nie mają zastosowania. 
W przypadku doubezpieczania, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki obowiązujące w 
umowie o udzielenie zamówienia publicznego.  
W przypadku wystawiania polis krótkoterminowych składka będzie wyliczana pro rata temporis  
za każdy dzień rzeczywiście udzielanej ochrony.  
 
 

III. RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU 
 
 
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY  W 
PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 
 
Okres ubezpieczenia:   01.09.2013 – 31.08.2016 r. 
 
 
 
Roczna SKŁADKA ZA JEDNĄ OSOBĘ w PLN: 
 Wariant a) 20 zł – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach 

Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
 Wariant b) 36 zł - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach 

Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
 
  
 
Minimalna liczba uczniów zwolnionych z opłaty składki określona procentowo: 10% 
 
Przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków albo zdarzenia objęte umową, 

które wydarzyły się w kraju lub za granicą w okresie ubezpieczenia. 
 
Czas odpowiedzialności:   24 godziny na dobę 
 
Forma zawarcia ubezpieczenia:  forma bezimienna lub forma imienna 

� jeżeli ubezpieczone są wszystkie osoby z danej grupy tj. wszystkie 
dzieci/młodzież lub cały personel, wtedy ubezpieczenie zawierane 
jest w formie bezimiennej i nie wymagana jest lista ubezpieczonych 
osób 

� jeżeli w jednej z grup (dzieci/młodzież lub personel) nie wszystkie 
osoby są ubezpieczone, wtedy ubezpieczenie zawierane jest w formie 
imiennej dla tej grupy lub grup (jeśli taka sytuacja zachodzi dla obu 
grup); zamawiający zobowiązany jest dostarczyć listę osób objętych 
lub nie objętych ubezpieczeniem   

Zakres świadczeń:    
� z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i 

udar mózgu) w wysokości 100% sumy ubezpieczenia 
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� z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, w tym również zawał serca i udar mózgu,  w wysokości 1% sumy 
ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 

� z tytułu śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w wysokości 10% sumy 
ubezpieczenia 

� zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej w wysokości 5% sumy ubezpieczenia 
� zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków 

pomocniczych w wysokości do 25% sumy ubezpieczenia 
� zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości do 10% sumy 

ubezpieczenia 
� zwrot kosztów odbudowy zębów stałych, koszty leczenia powstałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w 

wysokości do 10% sumy ubezpieczenia 



 
Liczba ubezpieczonych w poszczególnych placówkach: 
 
 

Nazwa i adres placówki oświatowej REGON NIP składka za osobę Liczba dzieci/ 
młodzieży 

Przewidywana 
liczba dzieci/ 
młodzieży+ 

personelu do 
ubezpieczenia 

Przewidywana 
Liczba 

nauczycieli do 
ubezpieczenia 

OC 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach 001118086 696-16-36-328 
20 zł 50 50 

20 
36 zł 110 110 

Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. 
Jana Pawła II 411528929 696-17-33-646 

20 zł 325 325 
50 

36 zł 325 325 
RAZEM: 810 810 70 

MINIMALNA SUMA UBEZPIECZENIA: 8000,00 zł    
 
 
 
Zamawiający gwarantuje, że do ubezpieczenia przystąpi na pewno 70% przewidywanej liczby dzieci/młodzieży oraz personelu. 
 
 
 
 
Szkodowość w ostatnim roku szkolnym: 

Szkodowość Gminy Pępowo 

Nazwa placówki 
Rok 

szkolny 

Liczba 

szkód 

Kwota wypłaconych 

odszkodowań 

Samorządowa Szkoła 

Podstawowa w 

Skoraszewicach 

2010/2011 7 1 920,00 zł 

2011/2012 10 2 020,00 zł 

2012/2013 1 180,00 zł 

Zespół Szkół Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum 

2009/2010 24 4 500,00 zł 

2011/2012 31 7 495,00 zł 

2012/2013 9 1 490,70 zł 

RAZEM 82 17 605,70 zł 

 
Szkodowość została opracowana w oparciu o dane przekazane przez poszczególne jednostki Zamawiającego. 
 


