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Działając w imieniu i na rzecz PKS POLONUS S.A. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, CUT 
Risk doradztwo & ubezpieczenia zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu, 
niepodlegającym pod ustawę PZP, prowadzonym w trybie –  

 

 
 
 
 

Zapytania ofertowego  

na 
 

Ubezpieczenie majątkowe - mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności 
cywilnej PKS POLONUS S.A. w roku 2017 roku  

– z opcją przedłużenia umów na rok 2018 
 

 

 

 

(Kod CVP: 66.51.00.00-8 usługi ubezpieczeniowe) 

 

Post. nr Polonus/UBEZ/11/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, listopad 2016 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości poniżej 
418 000,00 euro prowadzone w trybie zapytania ofertowego za pośrednictwem brokera,  

do którego nie stosuje się ustawy PZP 
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Warszawa, 30.11.2016  

 

 

 

Działając na podstawie pkt. VII ppkt 1a) procedury obiegu, akceptacji dokumentu 

zamówienia oraz dokonywania zakupów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej 

„POLONUS” w Warszawie Spółka Akcyjna zatwierdzonej uchwałą Zarządu nr 1/II/2013 z 

dnia 5.07.2013 roku., przedkładamy zapytanie ofertowe na zakup Ubezpieczenie 

majątkowe - mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej PKS POLONUS S.A. w 

roku 2017 roku – z opcją przedłużenia umów na rok 2018 

 

 

Postępowanie nr Polonus/UBEZ/11/2016 

 

ROZDZIAŁ I 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, (02-305 Warszawa), Al. Jerozolimskie 144, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy, pod nr KRS: 0000376721, NIP: 525-000-01-27, REGON: 000617166, 

kapitał zakładowy 9 000 000 zł, opłacony w całości. 

 

Telefon: +48 22 823 62 00 Fax. +48 22 823 62 31 

Godziny urzędowania – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 

 

Ne rachunku bankowego: FORTIS BANK POLSKA S.A I O/Warszawa 

05 1600 0003 0102 0490 6001 

 

Email sekretariat@pks.warszawa.pl, strona www.pkspolonus.pl 

Email polonus@cutrisk.eu 

 

ROZDZIAŁ II 

 

2. Tryb udzielania zamówienia –zapytanie ofertowe  

1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie– 

zapytania ofertowego z uwzględnieniem zapisów wynikających z niniejszego 

SIWZ, tj. zamówienia sektorowego, do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. 

zm.) zgodnie z art. 132, ust. 1, pkt. 6 w związku z art. 133, ust. 1 tej Ustawy. 

2) Przetarg w trybie zapytania ofertowego prowadzony jest za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w formie zaproszenia skierowanego do Wykonawców, poprzez 

ogłoszenie na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy 

Al. Jerozolimskich 144 oraz publikację na stronie www.pkspolonus.pl. 

mailto:sekretariat@pks.warszawa.pl
http://www.pkspolonus.pl/
mailto:polonus@cutrisk.eu
http://www.pkspolonus.pl/
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3) Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte i będą wykonywane przy udziale CUT RISK 

doradztwo & ubezpieczenia z siedzibą w Poznaniu, 60-818 Poznań, przy ul. 

Sienkiewicza 22, NIP 7820004615, REGON 630026931, zezwolenie na 

wykonywanie działalności brokerskiej nr 2100/15, nr wpisu do rejestru brokerów 

prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 00001979/U. 

Broker uprawniony jest do wynagrodzenia prowizyjnego płatnego przez 

Wykonawcę, z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego.  

4) Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania przetargu bez podania 

przyczyn. 

5) Spółka zastrzega sobie prawo zmian sum ubezpieczenia, dowolne wybranie 

zakresu ubezpieczenia, klauzul dodatkowych lub/i rezygnację z określonego 

zakresu ubezpieczenia, jeśli wynika to z interesu spółki, interesu publicznego lub 

nastąpiła zmiana okoliczności, których spółka nie znała w chwili wszczynania 

procedury przetargowej w trybie zapytania ofertowego. 

6) Ponadto Zmawiający uprawniony jest do unieważnienia przetargu w trybie 

zapytania ofertowego na dowolnym etapie, jeżeli: 

 Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

 Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postepowania lub udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

7) W przypadku unieważnienia przetargu w trybie zapytania ofertowego, 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu 

wobec Zamawiającego.  

8) Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty, jeżeli: 

 Jest niezgodna z jakimkolwiek przepisem powszechnie obowiązującego 

prawa, 

 Jej treść nie odpowiada treści niniejszego SIWZ, w zakresie zapisów 

obligatoryjnych, 

 Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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ROZDZIAŁ III 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

1) Nazwa zamówienia: „Ubezpieczenie majątkowe - mienia, 

komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej PKS POLONUS S.A.  w 

roku 2017 roku – z opcją przedłużenia umów na rok 2018”. 

2) Zakres przedmiotu zamówienia: 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: 

 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (limit na kradzież z włamaniem i 

rabunek oraz na wandalizm i dewastację) 

 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

i posiadanego mienia,  

 Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki, członków organów 

spółki kapitałowej, dyrekcji spółki kapitałowej, 

 Ubezpieczenie komunikacyjne – OC, AC, NNW, Assistance, 

 Klauzule dodatkowe. 

3) Oznaczenie wg CPV: 66513200-1, 66515100-4, 66516000-0, 66516100-

1,6510000-8.  

4) Szczegółowy przedmiot zapytania określa „Opis przedmiotu zapytania” 

stanowiący Załącznik nr 1, 2, 3 do SIWZ. 

5) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie do 

przygotowania oferty. Dane nie powinny być wykorzystane w innym celu niż 

przygotowanie oferty dla celów niniejszego przetargu i wykonania umowy 

zawartej z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Szczegółowy opis 

przedmiotu ubezpieczenia, opis zabezpieczeń znajdziecie Państwo w 

załączniku nr 4 do SIWZ. 

6) Wycena powinna być dokonana dla poszczególnych części zapytania:  

1. Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia,  

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

i posiadanego mienia, 

3. Ubezpieczenie komunikacyjne.  

Powinno się także podać informację, czy w przypadku kompleksowej oferty 

przewidywana jest zniżka. 

W przypadku zaproponowania rozszerzeń dodatkowych, z którymi wiązałoby 

się oczekiwanie dodatkowej składki, prosimy o jej wyraźne wskazanie dla 

każdej klauzuli i postanowienia z osobna. 

 

4. Termin realizacji zamówienia 

1) Okres ubezpieczenia dla ubezpieczeń komunikacyjnych, od dnia 1 stycznia 2017 r. 

do dnia 31 grudnia 2017 r., z zastrzeżeniem pojazdów, których okres 
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ubezpieczenia kończy się w toku trwania umowy ubezpieczenia zawartej za 

pośrednictwem na następny okres.  Opcja wykonania zamówienia w okresie 2 

letnim, tj. do 31 grudnia 2018 roku. 

2) Okres ubezpieczenia dla wskazanych w załączniku OC posiadacza pojazdu, od dnia 

wygaśnięcia poprzedzającej polisy dla każdego pojazdu, na okres 1 roku. 

3) Okres ubezpieczenia dla ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, 

odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności członków władz spółki od dnia 1 

stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków  

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone 

poniżej warunki oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia tj.: 

2) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności posiadają 

zezwolenie do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej ustawą o 

działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 950 z 

późn. zm.). 

3) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w 

szczególności Wykonawca musi wykonywać w okresie trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, usługi ubezpieczenia związane z ubezpieczeniem mienia, 

odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności członków władz spółki, flot 

komunikacyjnych dla przedsiębiorców. 

4) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, które są w stanie zapewnić bieżącą obsługę umów 

ubezpieczenia, sprawną obsługę w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej 

likwidację oraz dysponują likwidatorami szkód komunikacyjnych. 

5) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie umowy. 

6) Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie według kryterium 

spełnia lub nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie postanowień 

SIWZ i ustawy PZP.  

8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają wspólnego pełnomocnika do 
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reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy. 

9)  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych według następującego 

podziału: 

 ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej; 

 ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki; 

 ubezpieczenie floty pojazdów w zakresie OC,AC, NNW i assistance. 

10)  Złożenie ofert wariantowych będzie dopuszczalne, jeśli w opisie zamówienia – 

zapytaniu występuje wniosek o przedłożenie ofert wariantowych. Niezależnie od 

opisów przedmiotu zapytania dla poszczególnych zakresów, za 

dopuszczalne uznać należy wprowadzenie limitów odpowiedzialności w 

klauzulach dodatkowych, różnych rodzajów lub wysokości franszyz, 

wariantów sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych. 

 

6. Warunki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  

Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 

je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta 

lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 10% wartości 

realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi 

odpowiedzialność;  

3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) wykonawców (dotyczy aktualnych członków organu zarządzającego osób 

prawnych), których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mającego na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego. 
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ROZDZIAŁ V  

 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu 

1) Na potwierdzenie spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty: 

 Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 6 

do SWZ). 

 Podpisane oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodne ze 

wzorem załączonym do niniejszej Specyfikacji (zał. nr 7 do SWZ). 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS (odpis KRS). 

 Podpisane oświadczenie o posiadaniu aktualnego zezwolenia na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wydane przez 

właściwy organ nadzoru (w treści zał. nr 6 do SWZ). 

2) Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji i oświadczeń lub dokumentów 

za pomocą poczty elektronicznej na adres: polonus@cutriks.eu.  

3) Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców ubiegających się o wspólne 

udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo ustanawiające 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w przedmiocie 

zamówienia. W przypadku wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące 

wspólnie, przed podpisaniem umowy wymagane będzie złożenie umowy 

regulującej współpracę tych podmiotów, czyli umowy konsorcjum. 

4) W przypadku konsorcjum, członek konsorcjum związany będzie opinią, 

interpretacją ogólnych warunków ubezpieczenia, decyzją, w tym decyzją o 

wypłacie odszkodowania wydaną przez lidera konsorcjum (związanie nie 

występuje w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez lidera 

konsorcjum). 

 

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące 

niniejszego zamówienia, złożenia oferty będą przekazywane za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji i 

oświadczeń lub dokumentów za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

polonus@cutriks.eu. Wykonawca może złożyć również wszelkie oświadczenia, 

wnioski, oferty w formie pisemnej na adres wskazany w ust.13. 

2) Każdy uczestnik postępowania jest zobowiązany do przesłania oryginałów 

oświadczeń lub dokumentów dostarczonych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, niezwłocznie na żądanie Zamawiającego lub Brokera. 

mailto:polonus@cutriks.eu
mailto:polonus@cutriks.eu
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3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazane drogą 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 

przed upływem terminu na serwer zamawiającego i została potwierdzona, także 

automatycznie przez Mail delivery system. 

4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy są obowiązani 

kierować na adresy wskazane w ust. 13 lub na adres poczty elektronicznej tam 

określony. Jeżeli dotrą one do Zamawiającego po godzinie 24 ostatniego dnia, 

w którym upływa termin złożenia ofert, uznaje się je za wniesione po terminie, 

jednakże Zamawiający może potwierdzić przyjęcie ofert złożonych po 

wyznaczonym terminie. Zamawiający obowiązany jest do stosowania równych 

zasad wobec wszystkich Wykonawców.  

 

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

1) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest broker ubezpieczeniowy 

Danuta Kowalik pod numerami telefonu: 61 85 12 917, m: 512 917 565, adres 

elektroniczny złożenia oferty polonus@cutrisk.eu. 

2) Wszelkie pytania, wnioski o wyjaśnienia, o udostępnienie dodatkowych informacji 

kierować należy do osoby upoważnionej do kontaktów z Wykonawcami. 

3) Zamawiający nie przewiduje spotkań z Wykonawcami. 

4) Ewentualne wnioski o dokonanie oględzin, czy przedkładania dokumentacji 

fotograficznej winny być przesyłane na adres brokera. 

5) Broker uprawniony jest do prowadzenia negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, 

do których skierowane zostanie zaproszenie do udziału w przetargu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, w toku spotkań z Wykonawcami lub/i 

telefonicznie. 

 

10.  Wadium 

1) Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

 

11. Termin związania ofertą 

1) Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2) W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu 

związania złożoną ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o 

wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 

dni.  

3) W razie podjęcia renegocjacji przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 20) ust. 12, 

Wykonawca jest związany również uprzednio złożoną ofertą. Wybór oferty należy 

do Zamawiającego, z tym, że przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane 

powinny być jednakowe kryteria dla wszystkich Wykonawców.  

 

 

 

mailto:polonus@cutrisk.eu
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12. Sposób przygotowania oferty 

1) Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem formularza oferty 

załączonym do niniejszej SWZ (zał. do SWZ) i musi zawierać wszystkie załączniki 

wymieniowe w tym formularzu. Integralną częścią oferty jest oferta przygotowana 

wg wzoru stosowanego przez Wykonawcę wraz z Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia, dla każdego zakresu. 

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

3) Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna być 

przedstawiona w formacie pdf z podpisem i formacie Word. 

4) Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę składania ofert. 

5) Formularz ofertowy musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy lub upoważnione do podpisania oferty w imieniu 

Wykonawcy. Za równoważny z podpisem traktuje się pdf dokumentu z podpisem 

(faxymile podpisu). Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany 

winny być parafowane przez osoby uprawnione/ upoważnione do podpisania 

oferty. 

6) Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 

ono z dokumentów załączonych do formularza oferty. Upoważnienie to powinno 

być przedstawione w formie skanu oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osoby udzielające upoważnienia, radcę prawnego, 

adwokata, notariusza. W razie złożenia oferty w formie pisemnej powyższy zapis 

stosuje się odpowiednio. 

7) Oferty są jawne z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, a Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania. 

8) Jeżeli oferta zawierać będzie informacje wskazane w pkt. 7, to winny być one 

zgrupowane w jednej części oferty i z napisem- „Informacje zastrzeżone, jako 

tajemnica przedsiębiorstwa”. 

9) Niezastosowanie się do instrukcji wskazanej w pkt. 8 skutkować będzie przyjęciem 

przez Zamawiającego jawności wszystkich informacji i dokumentów, składających 

się na ofertę. 

10) W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś 

dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. W razie składania ofert w formie elektronicznej wystraczający jest 

skan dokumentu. 

11) Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy 

Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, oferta ta zostanie odrzucona. 

Złożenie oferty wariantowej, nie jest uznawane za złożenie więcej niż jednej 

oferty. 

12) Oferta powinna wyraźnie wskazywać, których z postanowień SIWZ i OPZ nie 

akceptuje Wykonawca.  

13) Umowa ubezpieczenia zawarta z Wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą 

ofertę będzie intepretowana wg następującej kolejności:  

 postanowienia SIWZ i OPZ w zakresie nie uchylonym ofertą,  

 oferta,  



 

 

 
 

 

10 
 

 OWU,  

z tym, że, jeśli zapisy stosowane standardowo przez Wykonawcę np. co do 

zakresu ubezpieczenia lub zasad likwidacji, wymagań itp. są korzystniejsze, w 

konkretnym przypadku dla Zamawiającego, zastosowanie znajdują zapisy 

względniejsze dla Zamawiającego.  

14) Wykonawca, który przewiduje złożenie oferty z terminem wykonania 24 miesiące, 

winien podać ceny w 2 wariantach: na okres 12 miesięcy i na okres 24 miesięcy. 

15) Jeżeli Wykonawca składa oferty w formie pisemnej, winien umieścić ofertę w 

zamkniętej kopercie oraz posiadającej następujące oznaczenia: 

„Ubezpieczenie majątkowe - mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności 

cywilnej PKS POLONUS S.A. w roku 2017 roku – z opcją przedłużenia 

umów na rok 2018”. 

16) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu do składania ofert. 

17) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone 

w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta lub mail powinien 

dodatkowo zawierać określenie „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

18) Zamawiający dopuszcza złożenie ofert wariantowych, częściowych. 

19) Zamawiający dopuszcza wybór części zaoferowanego zakresu, jeśli taka decyzja 

jest zgodna z interesem publicznym i interesem Zamawiającego. 

20) Zamawiający dopuszcza renegocjacje ofert, po wyznaczonej dacie ich złożenia, a 

przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Wnioski o dokonanie zmian w toku 

renegocjacji wystosowane będą do wszystkich Wykonawców.  

21) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sum ubezpieczenia, franszyz 

redukcyjnych, wybór zakresu lub/i rezygnację z wnioskowanego zakresu 

ubezpieczenia, jeśli będzie to zgodne z interesem publicznym i interesem 

Zamawiającego.  

22) Zamawiający uprawniony jest do dokonania zmian wskazanych w pkt. 18), także 

po wyborze najkorzystniejszej oferty, pod warunkiem, że kryteria wyboru oferty 

najkorzystniejszej były równe dla wszystkich Wykonawców.  

 

13. Miejsce i termin składania ofert 

1) Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

polonus@cutrisk.eu. 

2) W tytule maila wykonawca powinien umieścić dopisek PKS POLONUS PRZETARG 

UBEZPIECZENIA 2017. 

3)  Adresy do złożenia ofert w formie pisemnej 

 adres właściwy do złożenia oferty również w formie pisemnej: siedziba 

brokera CUT Risk doradztwo & ubezpieczenia 61-818 Poznań ul. 

Sienkiewicza 22, z dopiskiem PKS POLONUS PRZETARG 

UBEZPIECZENIA 2017 

 adres właściwy do złożenie oświadczeń w formie pisemnej: siedziba 

Zamawiającego przy al. Jerozolimskich 144 (IV piętro) w Warszawie. PKS 

mailto:polonus@cutrisk.eu
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POLONUS S.A. sekretariat z dopiskiem PKS POLONUS PRZETARG 

UBEZPIECZENIA 2017 

4) Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2016 r. do godziny 24:00, 

chyba że Zamawiający dokona przedłużenia terminu składania ofert wobec 

wszystkich Wykonawców. 

5) Broker dokona analizy ofert 15 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Brokera, 

w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 22, pokój 104. Z wykonanej wstępnej analizy 

ofert sporządzony zostanie protokół dla Zamawiającego.  

6) Nazwa firmy i adres Wykonawcy, którego oferta jest analizowana, a także 

informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zostaną przekazane 

Zamawiającemu. 

7) Po dokonaniu wstępnej analizy Zamawiający uprawniony jest do renegocjacji ofert 

z nie mniej niż 3 Wykonawcami, których oferty zostały ocenione, jako 

najkorzystniejsze, zgodnie z kryteriami oceny określonymi w niniejszym 

dokumencie. Zamawiający może jednak prowadzić dalsze negocjacje z każdym z 

oferentów. 

 

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1) Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację 

całego przedmiotu zamówienia lub dopuszczonej przez Zamawiającego części 

przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie ceny podane w formularzu ofertowym 

powinny być liczone w dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 

wpłynąć na cenę zamówienia. 

3) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste  

 omyłki pisarskie, 

 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

 

 

Kryteria oceny ofert będą analizowane dla poszczególnych ofert częściowych 

lub/i wariantów ubezpieczenia.  

1. Cena- 80% 

2. Jakość- 20% 

 

1. Sposób oceny ofert: 
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która 

uzyska największą wartość punktową wynikającą z sumy składników Kryterium 

cenowe oraz Kryterium Jakościowe, wyliczonych według: 

 

Kryterium Cenowe 

 

Kryterium Jakościowe 

 

Gdzie „liczba punktów uzyskanych przez ofertę” oznacza uśrednioną liczbę punktów 

przyznaną przez komisję konkursową danej ofercie. Broker ustalać będzie przedmiotową 

wartość punktową na podstawie analizy i oceny merytorycznej danych przedstawionych 

przez Wykonawców w „Kryterium Jakościowym”. 

 

UWAGA: Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ofertę według 

Kryterium Jakościowego wynosi 20. 

 

 

Broker, na podstawie posiadanego doświadczenia, wiedzy oraz kryteriów oceny ofert 

dokona indywidualnej oceny zgodnie z poniższymi podkryteriami. 

 

Szczegółowy opis poszczególnych elementów kryterium jakościowego  

Zamawiający uszczegóławia podział 20 punktów: 

1. Za zaoferowany zakres ubezpieczenia i klauzule dodatkowo punktowane - 4 pkt 

wykaz klauzul dodatkowo punktowanych będzie sporządzony odrębnie dla każdej 

części zamówienia. 

2. Zakres ubezpieczenie - 8 pkt. 

3. Zgodność z wnioskami brokera - 2 pkt. 

4. Za zaoferowanie indywidulanego likwidatora szkód lub/i dedykowanego zespołu 

likwidacji szkód 2 pkt. 

5. Akceptacja procedury likwidacji szkód - 2 pkt. 

6. Upust w koszcie przy ofercie na okres wykonania 24 miesiące - 2 pkt. 

 

 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy. 

1) Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 

wyborze oferty i przyznaniu mu zamówienia na ubezpieczenie. Termin i miejsce 



 

 

 
 

 

13 
 

zawarcia umowy zostaną ustalone w terminie 7 dni od momentu rozstrzygnięcia 

postępowania i wyłonienia Wykonawcy.  

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do potwierdzenia 

ochrony ubezpieczeniowej poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia i wystawienie 

polis w formie noty pokrycia ważnej do czasu wystawienia polis. W przypadku 

polis komunikacyjnych wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia certyfikatów 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu dla 

każdego pojazdu objętego procedurą przetargową w odpowiednim terminie 

umożliwiającym dystrybucję certyfikatów. 

3) W przypadku Wykonawców działających wspólnie, niezbędnym jest wskazanie 

lidera konsorcjum, którego opinia i decyzja będzie wiążąca dla pozostałych 

konsorcjantów. 

4) O dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych 

Wykonawców poprzez wywieszenie wyników konkursu na tablicy ogłoszeniowej 

Spółki oraz w inny sposób przewidziany w regulaminie Spółki.  

5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe 

dane, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze drugą w kolejności 

najkorzystniejszą ofertę. 

16. Informacja dotycząca walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą 

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczące niniejszego 

zamówienia będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje zmian cen 

wynikających ze zmiany kursów walut.  

17. Załącznikami do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia są: 

1. Opis przedmiotu zapytania – Ubezpieczenie komunikacyjne 

2. Opis przedmiotu zapytania- Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i 

odpowiedzialności cywilnej. 

3. Opis przedmiotu zapytania – Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki. 

4. Opis przedmiotu zapytania – miejsca ubezpieczenia, wykaz mienia, sumy ubezpieczenia, 

opis zabezpieczeń. 

5. Opis przedmiotu zapytania – historia szkodowości za okres 3 lat. 

6. Druk oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

7. Druk oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. 

8. Wzór formularza oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

14 
 

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ 

Nr sprawy: POLONUS/UBEZ/11/2016 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Nazwa Wykonawcy………………………………… 

………………………………………………………………. 

 

Adres Wykonawcy………………………………… 

………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę zgodnie z SIWZ prowadzonego w trybie zapytania ofertowego –na 

Ubezpieczenie majątkowe - mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej 

PKS POLONUS S.A. w roku 2017 – z opcją przedłużenia umów na rok 2018 

zgodnie z reprezentacją określoną w przepisach prawa lub załączonych dokumentach, 

oświadczam, że: 

 Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 

przetargiem, a w szczególności posiadam zezwolenie do wykonywania działalności 

ubezpieczeniowej określonej ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 

maja 2003 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 950 z późn. zm.). 

 Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.  

 W okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczyliśmy usługi 

ubezpieczenia związane z ubezpieczeniem mienia, odpowiedzialności cywilnej, 

odpowiedzialności członków władz spółki, flot komunikacyjnych dla 

przedsiębiorstw. 

 Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, które są w stanie zapewnić bieżącą obsługę umów 

ubezpieczenia, sprawną obsługę w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej 

likwidację oraz dysponuję likwidatorami szkód komunikacyjnych. 

 Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte 

wykonanie umowy. 

 Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

postanowień SIWZ i ustawy PZP.  

 Nie znajdujemy się w stanie upadłości lub likwidacji. 

 

…………………..dn………………………      …………………………………………. 

                   podpis Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ 

Nr sprawy: POLONUS/UBEZ/11/2016 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę zgodnie z SIWZ prowadzonego w trybie – zapytanie ofertowe na: 

Ubezpieczenie majątkowe - mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności 

cywilnej PKS POLONUS S.A. w roku 2017 roku – z opcją przedłużenia 

umów na rok 2018  

Oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania. 

 

 

 

…………………………………………….. 

       podpis Wykonawcy                

 

 

 

 

 

Miejscowość………………………………………………dnia…………………2016 r.                    
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ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ 

Nr sprawy: POLONUS/UBEZ/11/2016 

 

FORMULARZ OFERTY NA 

 

Ubezpieczenie majątkowe - mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej 

PKS POLONUS S.A. w roku 2017 roku – z opcją przedłużenia umów na rok 2018 

ZAMAWIAJĄCY  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie spółka akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, (02-305 Warszawa), Al. Jerozolimskie 144, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy, pod nr KRS: 0000376721, NIP: 525-000-01-27, REGON: 000617166, 

kapitał zakładowy 9 000 000 zł, opłacony w całości. 

WYKONAWCA  

Załączona oferta zostaje przedłożona przez Wykonawcę/Wykonawców działających 

łącznie 

   

    nazwa (firma) wykonawcy  …………………………………… 

wpisany do KRS nr …………………. przez Sąd……………………………w…………………. 

kapitał zakładowy ………………… 

NIP …………………….. 

adres Wykonawcy 

DANE DO KONTAKTÓW:  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

Adres do korespondencji  

Imię i nazwisko  

osoby uprawnionej do 

kontaktów 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i OPZ. 

2. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zaakceptowanych 

przez Wykonawcę zapisów SIWZ, ofert, wyjaśnień w toku negocjacji i postanowień 

OWU. 

3. Składam ofertę całościową/ częściową/wariantową (niepotrzebne skreślić) 

4. cena oferty wynosi 
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 w tym: 

 ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej ……………………………………..…………………………………………… 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………) 

 ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki ……………………………..…………………… 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………) 

 ubezpieczenie floty pojazdów w zakresie OC,AC, NNW i assistance  

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

…………………………………………) 

 podatek VAT - usługa zwolniona z podatku VAT 

Zestawienie zbiorcze 

dot. Ubezpieczenie majątkowe - mienia, komunikacyjne i odpowiedzialności 

cywilnej PKS POLONUS S.A. w roku 2017 roku – z opcją przedłużenia umów na 

rok 2018 

W przypadku ofert wariantowych prosimy o wypełnienie tabeli na stronie 19 

L.p. Zakres oferowanej ochrony 

Rodzaj ubezpieczenia 

CENA 

(Składka I rok) 

w zł 

CENA 

(Składka za II rok) 

w zł 

1 2 3 4 

1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich 

ryzyk przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia 

  

2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

od wszystkich ryzyk z włączeniem 

oprogramowania OEM 

  

4 Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością, posiadanym mieniem z 

włączeniem odpowiedzialności za 

produkt i wykonane usługi 

  

5 Ubezpieczenie odpowiedzialności 

członków spółki z włączeniem rady 

nadzorczej 

  

6 Ubezpieczenie obowiązkowe 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza 

pojazdu  

  

7 Ubezpieczenia komunikacyjne AC/KR    
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8 Ubezpieczenie NNW kierowcy i 

pasażerów 
  

9 Ubezpieczenie assistance   

Łącznie 

 

   

5. Rozszerzam zakres ubezpieczenia o klauzule dodatkowe punktowane nr:  

 

…………………………………………………………………… 

6. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, z możliwością przedłużenia. 

7. Akceptuję w razie podjęcia renegocjacji przez Zamawiającego zgodnie z pkt.20) 

ust. 12, związanie również uprzednio złożoną ofertą. Potwierdzam również, że 

wybór ofert należy do Zamawiającego, z tym, że przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty stosowane powinny być jednakowe kryteria dla wszystkich Wykonawców.  

8. Akceptuję uprawnienia zamawiającego do zmiany sum ubezpieczenia, franszyz 

redukcyjnych, wyboru zakresu lub/i rezygnacji z wnioskowanego zakresu 

ubezpieczenia i potwierdzam, że zmiana nie wpłynie na koszt proponowanej 

ochrony ubezpieczeniowej. 

9. Potwierdzam, że umowa ubezpieczenia będzie intepretowana wg następującej 

kolejności: postanowienia SIWZ i OPZ w zakresie zaakceptowanym przez 

Wykonawcę, oferta, OWU, z tym, że, jeśli zapisy stosowane standardowo przez 

Wykonawcę np. co do zakresu ubezpieczenia lub zasad likwidacji, wymagań itp. są 

korzystniejsze, w konkretnym przypadku dla Zamawiającego, zastosowanie 

znajdują zapisy względniejsze dla Zamawiającego.  

10. Wykonam zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie: 

 Okres ubezpieczenia dla wszystkich wnioskowanych ryzyk, z wyłączeniem 

ubezpieczeń komunikacyjnych, od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 

grudnia 2017 r.  

 Okres ubezpieczenia dla ubezpieczeń komunikacyjnych, od dnia 

wygaśnięcia poprzedzającej polisy dla każdego pojazdu, na okres 

1 roku, z opcją wyrównania okresu ubezpieczenia. 
 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  

lub umocowanej do złożenia ofert  

zgodnie z upoważnieniem Wykonawcy 

prosimy o załączenie dokumentu) 
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Załączniki do oferty: 

1. Proponowane warunki ubezpieczenia zgodnie z wzorem stosowanym przez 

Wykonawcę. 

2. Ogólne warunki ubezpieczenia dla oferowanych ryzyk. 

3. Oświadczenia i dokumenty zgodnie z SIWZ. 

4. KRS. 

5. Upoważnienie-pełnomocnictwo do złożenie oferty w imieniu Wykonawcy. 

 

 

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  

lub umocowanej do złożenia ofert  

zgodnie z upoważnieniem Wykonawcy 

prosimy o załączenie dokumentu) 
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Oferty wariantowe wariant nr ……  dla pozycji w tabeli nr ………….. 

L.p. Zakres oferowanej ochrony 

Rodzaj ubezpieczenia 

CENA 

(Składka I rok) 

w zł 

CENA 

(Składka za II rok) 

w zł 

1 2 3 4 

1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich 

ryzyk przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia 

  

2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

od wszystkich ryzyk z włączeniem 

oprogramowania OEM 

  

4 Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością, posiadanym mieniem z 

włączeniem odpowiedzialności za 

produkt i wykonane usługi 

  

5 Ubezpieczenie odpowiedzialności 

członków spółki z włączeniem rady 

nadzorczej 

  

6 Ubezpieczenie obowiązkowe 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza 

pojazdu  

  

7 Ubezpieczenia komunikacyjne AC/KR    

8 Ubezpieczenie NNW kierowcy i 

pasażerów 
  

9 Ubezpieczenie assistance   

Łącznie 

 

   

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji  

lub umocowanej do złożenia ofert  

zgodnie z upoważnieniem Wykonawcy 

prosimy o załączenie dokumentu) 

 


