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I. Definicje: 

1. zamówienia publiczne – umowy odpłatne zawierane między zamawiającym,  
a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. 

2. wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie o udzielnie zamówienia 
publicznego. 

3. oferta częściowa – oferta przewidująca zgodnie z treścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wykonanie części zamówienia publicznego. 

4. oferta wariantowa – oferta przewidująca zgodnie z warunkami określonymi  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez 
zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. 

5. umowa ramowa – umowa zawarta między zamawiającym, a jednym lub większą liczbą 
wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień 
publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen  
i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. 

6. najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny  
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę 
z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności 
twórczej lub naukowej, których przedmiotu zamówienia nie można z góry opisać  
w sposób jasny i wyczerpujący – ofertę,  która przedstawia najkorzystniejszy bilans 
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.   

7. postępowanie o udzielenie zamówienia – postępowanie wszczynane w drodze 
publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert 
albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, 
z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w 
przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej 
umowy. 

8. usługi – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub 
dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a Pzp.                      

 
II. Zamawiaj ący: 

Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, NIP 691-
240-25-76, REGON 020674645 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  
we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 
0000298575, kapitał zakładowy 35 498 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć 
milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy), w całości wpłacony. 

 
III. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie na świadczenie usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia Zamawiającego 
będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 
759 – tekst jedn. ze zm.), zwanej dalej Pzp. 
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IV. Informacje ogólne: 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwana dalej SIWZ jest oznaczone znakiem KD/AZ/38/2010. 

2. Wykonawcy są zobowiązani do powoływania się na wyżej wymienione oznaczenie we 
wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

3. Podstawę prawną do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania stanowią 
przepisy następujących aktów prawnych: 
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 

113, poz. 759 – tekst. jedn. ze zm.)  – dalej Pzp, 
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93  

ze zmianami) – dalej Kc, 
c) ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r. Nr 

11, poz. 66 – tekst jedn. ze zm.) – dalej Udu. 
4. Lista aktów prawnych określonych w pkt. 3 lit. a-c nie wyczerpuje listy aktów 

mających zastosowanie do stosunków prawnych  powstałych na gruncie 
obowiązywania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego po wyborze 
oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.  

5. Przedmiotowe postępowanie będzie prowadzone w języku polskim. 
6. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty w postępowaniu, jak również 

umowa w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego będą sporządzone  
w języku polskim. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich 

złotych. 
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem 

sytuacji określonej w przepisie art. 93 ust. 4 Pzp. 
11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 
12. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 
13. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  
14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.  
15. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, albo do 
reprezentowania ich i podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

16. CPV: 66510000-8 – Usługi ubezpieczeniowe, 66514000-6 - Usługi ubezpieczenia 
towaru i usługi ubezpieczeniowe dotyczące transportu. 

17. Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania korzysta z usług brokera 
ubezpieczeniowego na postawie umowy z dnia 05.08.2008r. zawartej z Medianta 
Biuro Brokerskie Sp. z o.o., ul. Garbary 71-72, 61-758 Poznań. 
 

V. Przedmiot zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego ubezpieczenia 

mienia będącego własnością Zamawiającego lub znajdującego się w jego posiadaniu na 
podstawie innych tytułów prawnych, ubezpieczenie z tytułu ryzyka związanego z 
prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą. 



 

6 
 

2. W ramach świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania 
Zamawiający wymaga zawarcia umów ubezpieczenia dotyczących: 

a) ubezpieczenia casco autobusów szynowych, 
b) ubezpieczenia mienia trwałego i ruchomego od ryzyk losowych oraz 

kradzieży, 
c) ubezpieczenia gotówki od  zdarzeń losowych, kradzieży oraz rabunku, 
d) ubezpieczenie elektroniki biurowej od wszystkich ryzyk, 
e) ubezpieczenia obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów samochodowych, 
f) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

pojazdów samochodowych oraz ubezpieczenia auto casco. 
 
Dla wyżej określonego zakresu świadczonej usługi ubezpieczeniowej zamawiający wymaga 
wystawienia polis w terminach oraz zakresach ubezpieczenia zgodnych z poniższymi 
informacjami. 
 
Dla ww. usługi określonej w lit a – f przyjmuje się następujący zakres ochrony 
ubezpieczeniowej: 
 

I.  Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych 
Przedmiotem ubezpieczenia casco autobusów szynowych jest tabor będący w posiadaniu 
Zamawiającego według następującego zestawienia: 

a)  SA 106 nr 011 r.  pr. 2005, wartość księgowa brutto 4 831 200,00 zł, 
b)  SA 132 nr 002 r.  pr. 2006, wartość księgowa brutto 6 514 800,00 zł, 
c)  SA 134 nr 003 r. pr. 2008, wartość księgowa brutto 7 950 740,00 zł, 
d)  SA 134 nr 004, r. pr. 2008, wartość księgowa brutto 7 950 740,00 zł, 
e)  SA 134 nr 006 r. pr. 2008, wartość księgowa brutto 7 950 740,00 zł, 
f)  SA 135 nr 001 r.  pr. 2008, wartość księgowa brutto 5 673 000,00 zł, 
g)  SA 135 nr 002 r.  pr. 2008, wartość księgowa brutto 5 673 000,00 zł, 
h)  SA 135 nr 003 r.  pr. 2008, wartość księgowa brutto 5 673 000,00 zł, 
i)  SA 135 nr 004 r. pr. 2010, wartość księgowa brutto 3 550 000,00 zł, 
j)  SA 135 nr 005 r. pr. 2010, wartość księgowa brutto 3 550 000,00 zł,  
k)  SA 135 nr 006 r. pr. 2010, wartość księgowa brutto 3 550 000,00 zł, 
l)  SA 109 nr 003 r.  pr. 2003, wartość księgowa brutto 4 575 000,00 zł, 
m)  SA 109 nr 004 r.  pr. 2003, wartość księgowa brutto 4 575 000,00 zł, 
n) SA 134-005 r. pr. 2008, wartość księgowa brutto 7 950 740,00 zł. 

 
Podana wartość księgowa brutto stanowi wartość początkową ubezpieczanych pojazdów, wraz 
z podatkiem od wartości dodanej VAT. Wartość ubezpieczanych pojazdów stanowi górną 
granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, wypłacaną w przypadku szkody całkowitej.  
Zamawiający wymaga objęcia ochroną następujących ryzyk: 

a) ogień, uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, upadek statku powietrznego, 
b) huragan, powódź, grad, lawina, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, 
c) zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, upadek drzew, masztów lub innych obiektów 

na pojazd, przerwanie tam, zerwanie mostów, zawalenie tuneli, przepustów, 
wiaduktów, 

d) kradzież pojazdu, rabunek pojazdu, zaginięcie pojazdu, szkody powstałe podczas próby 
kradzieży lub próby rabunku pojazdu, 

e) nagłe działanie siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu szynowego z 
osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 
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f) szkody spowodowane w silnikach, urządzeniach napędowych, urządzeniach 
elektrycznych i elektronicznych, agregatach, prądnicach, akumulatorach i ich 
połączeniach, bez względu na przyczynę takiej szkody ( z tej ochrony wyłączone są 
szkody powstałe na skutek awarii w urządzeniu lub w podzespole, w którym doszło do 
tej awarii. Ochrona dotyczy jednak wszystkich pozostałych urządzeń i podzespołów 
uszkodzonych w jej następstwie),    

g) katastrofa, rozumiana jako zderzenie pojazdów szynowych, wykolejenie lub 
przewrócenie się taboru, 

h) dewastacja przez osoby trzecie w czasie gdy zamknięty pojazd znajdował się na terenie 
wydzielonym (lokomotywownie, wagonownie, miejsce napraw, remontów itp.) 
będącym własnością lub użytkowanym przez Ubezpieczającego 

i) uszkodzenia powstałe na skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze 
zdarzeniami objętymi ochroną casco, 

Ponadto Zamawiający wymaga uwzględnienia następujących klauzul: 
a) klauzula reprezentantów - niezależnie od postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczeń wyłączenie winy umyślnej ma zastosowanie jedynie wyłącznie w 
odniesieniu do członków Zarządu oraz prokurentów, 

b) klauzula automatycznego pokrycia – Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym 
pokryciem ubezpieczeniowym, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, każde nowo 
nabyte lub przekazane do użytkowania pojazdy kolejowe z dniem przejścia na 
Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. W razie zmiany 
stanu użytkowanych pojazdów kolejowych Ubezpieczający obowiązany jest 
poinformować o tym Ubezpieczyciela w terminie 45 dni od daty zajścia takiej zmiany, 
a składka z tytułu zwiększenia albo zmniejszenia sumy ubezpieczenia będzie naliczana 
kwartalnie. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w ciągu 60 dni po zakończeniu 
okresu ubezpieczenia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona będzie do 
kwoty 10 000 000,00 złotych w całym okresie ubezpieczenia, a zwiększenie 
ubezpieczenia ponad tę kwotę wymaga zgody ubezpieczyciela, 

c) klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia – Ubezpieczyciel 
obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową do ubezpieczenie mienia wynikające 
z zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowań. 
Ubezpieczający zapłaci składkę uzupełniającą w terminie 30 dni od daty wypłaty 
odszkodowania,  

d) klauzula niezmienności warunków i taryf – w przypadku doubezpieczenia, 
uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, 
zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku 
do polisy zasadniczej.  

Zamawiający wymaga ponadto rezygnacji z następujących wyłączeń odpowiedzialności: 
a) zniesienie wyłączenia szkód powstałych na skutek rażącego niedbalstwa, 
b) zniesienie wyłączenia szkód spowodowanych przez pracowników Ubezpieczającego 

lub osób działających na jego zlecenie będących w stanie nietrzeźwym, pod wpływem 
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających – z zachowaniem prawa 
regresu zakładu ubezpieczeń do tych osób. 

Zamawiający określa udział własny w szkodzie na 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 
3 000,00 zł. Dla włączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez 
pracowników Ubezpieczającego lub osób działających na jego zlecenie będących w stanie 
nietrzeźwym, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających – ustala 
się oddzielną franszyzę redukcyjną w wysokości 15% wartości szkody, jednak nie więcej niż 
15 000,00 zł. 
Płatność składki: jednorazowo, w terminie czternastu dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
polisy ubezpieczenia przelewem na konto zakładu ubezpieczeń. 
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Okres ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów: od 01.02.2011r. do 30.06.2012r.                                                                                                                            
  
 

II.  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń żywiołowych. 
 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej: ogień, wybuch, uderzenie pioruna, upadek pojazdu 
powietrznego, zalanie wodą z instalacji wodno kanalizacyjnej, w tym nieumyślne 
pozostawienie otwartych kranów, huragan, grad, deszcz nawalny, zaleganie śniegu, osuwanie i 
zapadanie się ziemi, działanie dymu i sadzy, upadek drzew, masztów i innych wysokich 
obiektów, powódź i trzęsienie ziemi. 
 
Mienie objęte ochroną, w tym: 

a) inwestycje w lokal biurowy (malatura ścian, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, 
malatura stolarki okiennej i drzwiowej, kafelki, wykładziny, biały montaż w łazience i 
pomieszczeniach socjalnych – suma ubezpieczenia w wartości zwykłej – 20 000,00 zł, 

b) siedziby Dyspozytury Zamawiającego  oraz Biura Obsługi Klienta oraz baza serwisowa 
w Miłkowicach, na którą składa się budynek warsztatowy o pow. 125,00 m3, 
pomieszczenie socjalne o pow. 16.06 m2, część hali napraw o pow. 179,00 m2    – 86 
901,73 zł oraz wyposażenie pomieszczeń magazynowych o pow. 195,39 m2  
(zlokalizowanych w Legnicy przy ul. Pątnowskiej 1), 

c) nieruchomość przy ul. Hutników 3 w Legnicy (własność Zamawiającego),  
d) kontenerowa stacja paliw (zlokalizowana w Legnicy przy ul. Pątnowskiej) – 206 324,07 

zł, 
e) meble biurowe, suma ubezpieczenia w wartości księgowej brutto  – 107 890,78 zł, 
f) urządzenia i pozostałe wyposażenie – 103 232,14 zł, 
g) kasowniki konduktorskie w wartości księgowej brutto – 7 350,00 zł, 

Łączna suma ubezpieczenia dla ubezpieczenia żywiołowego wynosi 531 698,72 zł (słownie: 
pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 72/100 ). 
 
Warunki szczególne ubezpieczenia:  

a) zniesienie udziałów własnych dla mienia niskocennego (o wartości do 2 000,00 zł), 
b) klauzula reprezentantów, 
c) klauzula automatycznego objęcia ubezpieczeniem nowo zakupionego mienia, 
d) klauzula Lee Way’a (nie stosowanie zasady proporcji w ewentualnym odszkodowaniu, 

o ile faktyczna wartość mienia w dniu zdarzenia nie jest większa niż 120% wartości 
podanej do ubezpieczenia). 

 
Płatność składki: jednorazowo, w terminie czternastu dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
polisy ubezpieczenia przelewem na konto zakładu ubezpieczeń. 
 

III.  Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku. 
 

Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem i rabunek, w tym również włamanie za pomocą 
kluczy podrobionych z uprzednio skradzionych oryginałów a także kradzież dokonana przez 
osobę, która ukryła się przed zamknięciem lokalu. 
 
Mienie objęte ochroną: 

a) całość mienia ujętego w tabelach „meble” oraz „pozostałe wyposażenie” w Załączniku 
Nr 3 do niniejszej SIWZ Szczegółowe zestawienie przedmiotu zamówienia, 

b) gotówka od kradzieży z włamaniem w kasach przewoźnika, 
c) gotówka od rabunku w kasach przewoźnika, 



 

9 
 

d) gotówka podczas przenoszenia, przewożenia lub transportu przez pracowników 
Zamawiającego (w tym obsługę pociągu sprzedającą bilety). 

 
Suma ubezpieczenia: 

a)  urządzenia i wyposażenie: sumy stałe – 218 472,72 zł, 
b)  gotówka od kradzieży z włamaniem w kasach (pierwsze ryzyko) – 5 000,00 zł, 
c)  gotówka od rabunku w kasach przewoźnika (pierwsze ryzyko) – 5 000,00 zł, 
d)  gotówka podczas przenoszenia, przewożenia lub transportu przez pracowników 

Zamawiającego (w tym obsługę pociągu sprzedającą bilety) – 5 000,00 zł na pierwsze 
ryzyko. Łączna szacowana maksymalna wartość gotówki przenoszonej w okresie 
ubezpieczenia – 4 380 000,00 zł.  

 
Warunki szczególne ubezpieczenia: 

a) zniesienie udziałów własnych dla mienia niskocennego (o wartości do 2 000,00 zł); 
b) limit na koszty naprawy zabezpieczeń – 1 500,00 zł, 
c) klauzula reprezentantów, 
d) klauzula automatycznego objęcia ubezpieczeniem nowo zakupionego mienia, 
e) klauzula Lee Way’a (nie stosowanie zasady proporcji w ewentualnym odszkodowaniu 

o ile faktyczna wartość mienia w dniu zdarzenia nie jest większa niż 120% wartości 
podanej do ubezpieczenia). 

 
Płatność składki: jednorazowo, w terminie czternastu dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
polisy ubezpieczenia przelewem na konto zakładu ubezpieczeń. 
 

IV.  Ubezpieczenie wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego. 
 
Zakres ubezpieczenia: wszystkie zdarzenia powodujące utratę, zniszczenie lub uszkodzenie 
sprzętu elektronicznego lub oprogramowania (w tym tzw. kradzież z włamaniem oraz rabunek) 
za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych (w tym tzw. kradzież zwykła – bez stwierdzenia faktu 
włamania). 
 
Mienie objęte ochroną (wszystkie sumy ubezpieczenia w wartości nowej): 
Sprzęt stacjonarny w wartości księgowej brutto 172 655,82 zł z czego wartość 41 760,00 zł 
stanowią 4 kasy rejestrujące zlokalizowane w pomieszczeniach kas biletowych 
Ubezpieczającego.  
 
Łącznie suma ubezpieczenia sprzętu stacjonarnego – 172 655,82 zł 
 
Sprzęt przenośny, w tym: 

a) terminale mobilne mPOS z bateriami – 20 szt. po 10 125,00 zł – suma ubezpieczenia – 
202 500,00 zł, 

b) terminale mobilne mPOS z bateriami – 10 szt. po 11 140,00 zł – suma ubezpieczenia – 
111 400,00 zł, 

c) pozostały elektroniczny sprzęt przenośny wg Załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ 
Szczegółowe zestawienie  – 20 686,65 zł. 

 
Warunki szczególne ubezpieczenia:  

a) zniesienie udziałów własnych dla mienia niskocennego (o wartości do 2 000 zł), 
b) klauzula reprezentantów, 
c) klauzula automatycznego objęcia ubezpieczeniem nowo zakupionego mienia,  
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d) klauzula Lee Way’a (nie stosowanie zasady proporcji w ewentualnym odszkodowaniu 
o ile faktyczna wartość mienia w dniu zdarzenia nie jest większa niż 120% wartości 
podanej do ubezpieczenia), 

e) klauzula sprzętu przenośnego (dla sprzętu przenośnego). 
 
Łączna suma ubezpieczenia dla sprzętu przenośnego 334 556,65 zł 
 
Warunki płatności składki dla ubezpieczeń majątkowych (zdarzenia losowe, kradzież i 
rabunek, ryzyka elektroniczne): 
Płatność składki: jednorazowo, w terminie czternastu dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
polisy ubezpieczenia przelewem na konto zakładu ubezpieczeń. 
 
Okres ubezpieczenia dla ubezpieczeń majątkowych (zdarzenia losowe, kradzież i rabunek, 
ryzyka elektroniczne): od 15.02.2011r. do dnia 30.06.2012r. z wyjątkiem kontynuacji polisy nr 
8 840 313. Dla zakresu objętego przedmiotową polisą wymagany okres ubezpieczenia to: 
01.02.2011r. do 30.06.2012r.  
 

V. Ubezpieczenie pojazdu samochodowego Volkswagen Caddy Life. 
 
Zakres ubezpieczenia:  

a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, 
b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 
c) ubezpieczenie autocasco w zakresie pełnym na terenie RP, 
d) ubezpieczenie Assistance. 

 
Mienie objęte ochroną: 
Volkswagen 2 k CADDY LIFE /  Nr rej. DL 58909 / Rok produkcji: 2008 /Ubezpieczony w 
TU AXA SA. Okres ubezpieczenia przez dotychczasowego Ubezpieczyciela: od 25.06.2010r. 
do 24.06.2011r. 
 
Suma ubezpieczenia   

a) OC – sumy gwarancyjne ustawowe, 
b) NNW kierowcy i pasażerów – 15 000,00 zł,  
c) Autocasco – 74 420,00 zł (brutto, tzn wraz z podatkiem od towarów i usług 

VAT), 
d) Assistance – limit proponowany przez oferenta.  

 
Okres ubezpieczenia: od 25.06.2011r. do 24.06.2012r. 
 
Warunki szczególne ubezpieczenia:  

a) Udział własny w ubezpieczenia AC wykupiony, 
b) Dotychczasowy przebieg ubezpieczenia bezszkodowy. 

 
Płatność składki: jednorazowo, w terminie czternastu dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
polisy ubezpieczenia przelewem na konto zakładu ubezpieczeń. 
 
VI. Charakterystyka ryzyk oraz przedsiębiorstwa Zamawiającego. 

1. Zamawiający jest spółką komunalną Województwa Dolnośląskiego powołaną w celu 
świadczenia usługi kolejowego przewozu osób na obszarze Dolnego Śląska. 
Zamawiający wykonuje regionalne przewozy pasażerskie na liniach kolejowych 
Województwa Dolnośląskiego.  
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2. Do realizacji przewozów wykorzystywane są autobusy szynowe. Środki transportu są w 
bardzo dobrym stanie technicznym - nie starsze niż 6 lat.  

3. Zarząd Zamawiającego ma swoją siedzibę w Legnicy przy ul. Wojska Polskiego 1/5, 
59-220 Legnica. Lokal będący siedzibą Zamawiającego znajduje się na drugim piętrze 
oraz trzecim piętrze i jest po przeprowadzonym gruntownym remoncie. Wartość 
nakładów finansowych na ten remont Zamawiający ocenia na 20 000,00 zł. 
Zamawiający wynajmuje ponadto: 

a) pomieszczenie na kasę biletową oraz punkt obsługi klienta przy ul. Dworcowej 
5 (55-220 Legnica), 

b) pomieszczenia kasowe na Dworcu tymczasowym we Wrocławiu, ul. Sucha 
10/12, 50-086 Wrocław, 

c) nieruchomości w Miłkowicach z przeznaczeniem na bazę serwisową w skład, 
których wchodzą m. in. budynek warsztatowy o pow. 125,00 m2, pomieszczenie 
socjalne o pow. 16.06m2, część hali naprawo pow. 179,00 m2.   

4. Szczególne ryzyko w działalności Zamawiającego stanowi inkasowanie i przenoszenie 
gotówki przez konduktorów – pracowników obsługi pociągów. Gotówka ta jest 
codziennie przekazywana do kasy Zamawiającego we Wrocławiu. W pomieszczeniu 
kasowym we Wrocławiu gotówka jest przechowywana w kasie pancernej wyposażonej 
we wrzutnię. (Opis kasy: Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, 
drzwi wielowarstwowe, korpus gięty, standardowo wyposażony w zamek kluczowy z 
dwoma kluczami dwuzabierakowymi, Certyfikat IMP kl.A i VdS kl.1 Zabezpieczenie 
przeciwprzewierceniowe Zawiasy wewnętrzne – kryte. Pewny system blokowania 
drzwi stalowymi ryglami. Wyposażony w półki z możliwością regulacji wysokości. 
Pomieszczenia kasowe:  wejście jest zabezpieczone zamkiem elektronicznym, odbiór i 
konwojowanie przez firmę ochraniarską SOLID. 

5. Do szczególnych ryzyk w działalności Zamawiającego należy również obsługa 
kontenerowej stacji paliw zlokalizowanej w Legnicy przy ul. Pątnowskiej. 

6. Z kas Zamawiającego przedmiotowa gotówka przewożona jest codziennie do banku 
przez firmę świadczącą profesjonalnie usługi ochrony mienia. 

7. W pierwszym roku działalności Zamawiającego nie wystąpiły żadne roszczenia z tytułu 
jakichkolwiek umów ubezpieczenia zawartych przez Zamawiającego. 

8. Szczegółowe zestawienie zdarzeń uzasadniających ochronę ubezpieczeniową ze strony 
Ubezpieczającego stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz ryzyk. 

 
                                                                                                                                                                                                              
VII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków. 
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.     
 
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

���� Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
posiada uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z 
dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010r. Nr 11, poz. 66 – 
tekst jedn. ze zm.) tzn. działa w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń 
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wzajemnych i posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest 
wymagane na podstawie odrębnych przepisów – zaświadczenie właściwego organu 
państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą obejmującą przedmiot 
zamówienia. 

 
Ocena spełniania powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana 

na podstawie przedłożonych dokumentów według formuły spełnia – nie spełnia. 

    
Posiadanie wiedzy i doświadczenia: 

���� Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonywał, albo wykonuje co 
najmniej  jedną usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia polegającej na ubezpieczeniu mienia podmiotu prowadzącego 
zorganizowaną działalność gospodarczą z podaniem rodzaju, wartości ubezpieczenia 
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa była lub jest wykonywana 
należycie – wypełniając odpowiednio Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.     
  

Ocena spełniania powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana 
na podstawie przedłożonych dokumentów według formuły spełnia – nie spełnia. 

 
 
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 

���� Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w powyższym zakresie. 
Wykonawca potwierdzi spełnianie przedmiotowego warunku poprzez  złożenie 
oświadczenia o spełnianiu tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 
Ocena spełniania powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana 

na podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia – nie spełnia. 

 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

���� Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
posiada środki własne, stanowiące pokrycie marginesu wypłacalności w wysokości nie 
niższej niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego – wypełniając oświadczenie 
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej SIWZ.  

 
 
Ocena spełniania powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana 

na podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia – nie spełnia. 

 
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy  okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
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���� oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania – 
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej SIWZ, 

���� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do 
rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert , 

 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniem każdy z 
warunków określonych w pkt VII winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo 
wszyscy ci wykonawcy wspólnie, z wyłączeniem pkt VII.1. W przypadku warunku opisanego 
w pkt VII.1 każdy w wykonawców winien wykazać spełnienie tego warunku.    
 
VIII . Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań w zakresie 
wykonania przedmiotu zamówienia oferta musi zawierać następujące dokumenty  
i oświadczenia: 
1. oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami przedmiotowego postępowania 

określonymi w niniejszej SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń (zawarte w formularzu 
ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ); 

2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania – 
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej SIWZ, 

3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do 
rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
– a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, 

4. wykaz, potwierdzający że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie Wykonawca 
wykonywał, albo wykonuje co najmniej  jedną usługę w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia polegającą na ubezpieczeniu 
mienia podmiotu prowadzącego zorganizowaną działalność gospodarczą z podaniem 
rodzaju, wartości ubezpieczenia oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa 
była lub jest wykonywana należycie – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej SIWZ, 

5. oświadczenie o posiadaniu środków własnych, stanowiących pokrycie marginesu 
wypłacalności w wysokości nie niższej niż minimalna wysokość kapitału gwarancyjnego – 
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej SIWZ.  

6. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz. U. z 2010r. nr 11, poz. 66 – tekst jedn. ze zm.) tzn. działanie w formie spółki akcyjnej 
lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i posiadanie zezwolenie organu nadzoru na 
wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub gdy 
zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – zaświadczenia 
właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą 
obejmującą przedmiot zamówienia. 

 
 
Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania  zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawcy w takiej 

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki 
Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
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sytuacji zobowiązani są udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej 
SIWZ.          
 
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy przedstawienie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa 
w treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817)  w zakresie określonym 
jak dla Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 Pzp 
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b Pzp Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 9 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). 
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów, o których mowa w § 4 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). 
 
 
IX . Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres korespondencyjny podany w stopce 
niniejszej SIWZ lub za pomocą faksu ( + 48 76 855 33 02).   

2. Złożenie dokumentów w innej formie niż określona w pkt. VIII.1. będzie nieskuteczne. 
3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Łukasz 

Laszczyński  – Główny specjalista ds. zamówień publicznych, (sprawy proceduralne) 
oraz Maciej Szulc – Broker ubezpieczeniowy (opis przedmiotu zamówienia). 
Kontakt z wyżej wskazanymi osobami może następować jedynie z zachowaniem 
form określonych w pkt. 1.  

4. Wykonawca może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ.  
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przez upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 
w pkt. 5 lub będzie dotyczył już złożonych wyjaśnień, Zamawiający będzie mógł 
udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 
1.        
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7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej 
www.kolejedolnoslaskie.eu w zakładce PRZETARGI . 

8. Zamawiający w razie zaistnienia wątpliwości przewiduje zorganizowanie spotkania 
wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ, o ile 
przedmiotowe wątpliwości powstaną w toku postępowania. 

9. Spotkanie, o którym mowa w pkt. IX.8 będzie prowadzone w języku polskim. 
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ.  
11. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. 
12. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej. 

14. Wszelkie dokumenty oraz oświadczenia, które Zamawiający jest Zobowiązany 
opublikować na tronie internetowej będą dostępne pod adresem 
www.kolejedolnoslaskie.eu w zakładce PRZETARGI . 

 
X. Termin związania ofertą.          

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 

 
XI . Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę Należy złożyć w jednym 
egzemplarzu w dwóch nieprzezroczystych kopertach, zamkniętych w sposób 
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.   

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą 
Wykonawcy. 

3. Oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  
niniejszej SIWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający nie 
wymaga od Wykonawcy zachowania nagłówków oraz ich numeracji wprowadzonej 
w SIWZ. 

4. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w 
języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginałów 
albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy, na każdej zapisanej stronie poświadczanego 
dokumentu. 

6. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
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Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub 
notarialnie poświadczoną kopię.  

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw 
albo złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie oraz do 
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 

8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
9. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) 
upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w 
wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

10. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać 
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres 
informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany 
jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów do 
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Pzp.  

 
XII . Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 

CENA - 100 % 
  

2. Oferta najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana według 
przedstawionego poniżej wzoru: 

 

CN 

VXC =    ----------------  x 100 
CX 

gdzie: 
• VXC – ilość punktów za kwotę proponowaną w ofercie badanej 
• CN – cena oferty brutto najniższej  
• CX – cena oferty brutto badanej  

        
3. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym powinna stanowić sumę 

wartości składek z tytułu ubezpieczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 
zawartym w niniejszej SIWZ.  

4. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zniżki i zwyżki wynikające z oferowanych 
przez Wykonawcę warunków ubezpieczenia. 

5. Cenę oferty Wykonawca jest zobowiązany podać z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w formularzu ofertowym, w miejscu do tego 
przeznaczonym wpisał kwoty poszczególnych rodzajów ubezpieczeń oraz podsumował 
ich wartość, którą należy następnie wpisać do formularza ofertowego. 
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7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu, zgodnie z 
przepisami Pzp oraz uzyskała największą liczbą punktów. 

8. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do 
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

9. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż oferowane w złożonych ofertach.       

 
XIII . Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie  

o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) 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, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 

c)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród 
pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

3.  Za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy, o którym mowa w pkt. 4 
Zamawiający będzie uważał niestawienie się uprawnionych przedstawicieli 
Wykonawcy w miejscu i czasie przez niego wskazanym w celu podpisania umowy 
w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
XIV . Zmiana umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sprawie o udzielenie zamówienia 
publicznego zawartej z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą 
w przedmiotowym postępowaniu.  

2. Zmiany umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego mogą być 
dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Zasadność oraz zgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego zmiany 
umowy będzie podlegała ocenie, szczególnie w świetle normy prawnej wywodzonej z 
przepisu art. 144 Pzp. 

4. Zmiana umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wniosek 
Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania takiej 
zmiany. Zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z 
zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Pzp, stanowiącego, że umowa podlega 
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unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.     

5. Okolicznościami uzasadniającymi zmianę umowy w sprawie o udzielenie zamówienia 
publicznego są: 

a) zmiany dotyczące ilości oraz wartości mienia będącego własnością lub w 
posiadaniu, którego będzie Zamawiający, 

b) zmiany umowy polegające na zmianie danych przedsiębiorstwa Wykonawcy 
bez zmian samego przedsiębiorstwa Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, 
nazwy, numerów rachunków bankowych), 

c)  zmiany postanowień zawartej umowy, która jest korzystna dla Zamawiającego, 
a konieczność dokonania takiej zmiany wynika z okoliczności, których strony 
nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 
XV. Informacje o środkach ochrony prawnej.  
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów niniejszej ustawy. 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 Pzp. 
 
Do środków ochrony prawnej, których mowa w dziale VI zalicza się: 
 

I.  Odwołanie 
 
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. 

 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp. W przypadku uznania zasadności 
przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, 
informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  
  
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.  
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu.  
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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.  
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Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 Pp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 
Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia, 

b)  1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

    
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o 
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją 
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego.  
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 
doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a 
jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 
na korzyść jednej ze stron.  
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga.  
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do 
postępowania po stronie zamawiającego.  
 
Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 nie mogą następnie korzystać 
ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z 
wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.  
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Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa 
nie stanowi inaczej.  
 

II.  Skarga do sądu 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.  
 
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.  
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  
 
 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi 
nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.  
 
XVI. Termin składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Legnicy 
przy ul. Wojska Polskiego 1/5 (59-220 Legnica) w nieprzekraczalnym terminie do 
17.01.2010r. do godz. 09.00. 

2. Kopertę należy zaadresować jak niżej: 
 

Koleje Dolnośląskie S.A. 
ul. Wojska Polskiego 1/5 

59-220 Legnica 
Oferta w postępowaniu na świadczenie usługi ubezpieczenia mienia Zamawiającego 

Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 17.01.2010r. 
 
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 
określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłoczne Wykonawcy bez jej 
otwierania. 

5. Otwarcie ofert w postępowaniu nastąpi w dniu 17.01.2010r. o godz. 09.30 w 
siedzibie Zamawiającego w Legnicy (59-220) ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5.  
Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy, na jego wniosek informację z sesji otwarcia ofert. 
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Niniejsza SIWZ została sporządzona na  …. kolejno ponumerowanych stronach 


