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   Jastrzębie - Zdrój, dn. 12.10.2020 r. 
 
 

Wymagania ofertowe 
 

 
I. Przedmiot przetargu: 

 
1. Ubezpieczenie mienia, pracowników oraz odpowiedzialności cywilnej w związku  

z prowadzoną działalnością przez JZR Sp. z o.o.  
Oferta ubezpieczeniowa powinna być sporządzona z uwzględnieniem obowiązywania 
stawek w okresie od 01.01.2021 r. do  31.12.2023 r. 

  
II. Tryb składania ofert. 
 

1. Oferty podpisane przez osoby upoważnione należy składać w kancelarii Jastrzębskich 
Zakładów Remontowych Sp. z o.o., 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4 w terminie 
do 04.11.2020 r.  do godz. 1100 
Otwarcie ofert w związku z pandemią COVID nastąpi w siedzibie JZR Sp. z o.o. w dniu 
05.11.2020 r. o godz. 1100 bez obecności pełnomocnych przedstawicieli Oferentów. 

2. Oferta winna być złożona przez Oferenta w jednej zaklejonej i opieczętowanej pieczątką 
firmową kopercie, wyłącznie z nazwą i adresem Oferenta oraz dopiskiem „Przetarg na 
ubezpieczenie mienia, pracowników oraz odpowiedzialności cywilnej w związku  
z prowadzoną działalnością”. 

3. Kolejność zarejestrowania w miejscu składania ofert decyduje o kolejności w rejestrze 
wewnętrznym. 

4. Przyjmujący oferty odmawia przyjęcia kopert z ofertami noszącymi ślady naruszenia, oraz 
opisanych niezgodnie z postanowieniami punktu 2. 

5. Okres ważności oferty rozpoczyna się w dniu złożenia oferty, a kończy się nie wcześniej 
niż  z dniem zakończenia/unieważnienia przetargu, z zastrzeżeniem pkt. I.1.  
O rozstrzygnięciu Oferenci zostaną poinformowani pisemnie. 

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych. Ofertę wariantową 
dopuszcza się w zadaniu A i E, zgodnie z przedstawionymi sumami ubezpieczenia. 

7. Informujemy, że do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego w piśmie informującym o wyniku przetargu.  

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
9. Wszystkie dokumenty mają być składane przez Oferenta w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Oferenta. W przypadku Oferenta zagranicznego ww. dokumenty powinny być 
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

10. Oferta cenowa powinna być podana w PLN. 
 

III. Informacje ogólne dotyczące składania ofert: 
 
=> Oferta powinna zawierać: 

 
a) formularz ofertowy (załącznik nr 2 do wymagań ofertowych) zawierający: 



Strona 3 z 6 

 dane Oferenta tj. pełna nazwa kontrahenta, skrót nazwy kontrahenta, NIP, 
REGON, pełny adres pocztowy, numer telefonu do osoby upoważnionej do 
składania oferty, e-mail, 

 stopy składek w poszczególnych zadaniach (w wypadku zadania A należy podać 
roczną składkę na 1 osobę), 

 okres obowiązywania stawek tj. 01.01.2021 r. - 31.12.2023 r. 
 

b) podpisane oświadczenie wg załącznika nr 3 do wymagań ofertowych, 
 

c) akceptację istotnych postanowień umowy (załącznik nr 1 do wymagań ofertowych) 
poprzez podpisanie oświadczenia o którym mowa w punkcie b), 

 
d) upoważnienie dla osoby reprezentującej Oferenta w zakresie przedmiotowego przetargu 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy (wraz z adresem e-mail), 
 

e) podpisaną klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 4 do wymagań ofertowych), 
 

f) oferowane warunki: 
 

A - w zakresie Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników JZR  
      Sp. z o.o. 

 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników (warunki ogólne 
i szczególne),  

 ubezpieczenie w formie grupowej, bezimiennej, 

 wariant ograniczony do wypadków w pracy, w drodze do i z pracy, 

 500% sumy ubezpieczenia za zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku dla osoby uprawnionej, 

 progresywny system wypłaty świadczeń tzn.: 
- 1,0 % SU za każdy 1 % utraty zdrowia, jeżeli trwałe inwalidztwo nie przekroczy 25 %;   
- 1,5 % SU za każdy 1 % utraty zdrowia, jeżeli trwałe inwalidztwo wynosi 26 % - 50 %; 
- 2,5 % SU za każdy 1 % utraty zdrowia, jeżeli trwałe inwalidztwo wynosi 51 % - 75 %; 

- 3,5 % SU za każdy 1 % utraty zdrowia, jeżeli trwałe inwalidztwo wynosi ponad 75 %, 
 podstawowy zakres świadczeń rozszerzony o trwałe następstwa zawałów serca  

i udarów mózgu oraz uszkodzeń dysków międzykręgowych, 

 rodzaje i wysokość innych świadczeń oraz wysokość składek przy sumach 
ubezpieczenia: 10 000,00 zł, 15 000,00 zł, 20 000,00 zł, 

 planowane średnioroczne zatrudnienie na powierzchni  – ok. 720 osób, w tym  30 
pracowników uprawnionych do sporadycznych zjazdów pod ziemię, 
 

B - w zakresie Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych mienia na                                      
powierzchni 

 wg ewidencji księgowej środków trwałych. Suma ubezpieczenia na dzień 30.09.2020 
r.– na podstawie załączników nr 5a-5g. Oferta powinna zawierać wariant 
ubezpieczenia od wartości ewidencyjnej księgowej brutto. Informujemy, iż sumy 
ubezpieczenia wykazanej w załącznikach 5a – 5g należy zwiększyć o wartość 
środków obrotowych tj. 20.000.000,00 zł oraz planowane w ostatnich miesiącach 
2020 roku przyjęcia na stan środków trwałych w wysokości 185.500.000,00 zł. 
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 zakres ubezpieczenia: 
 zakres I: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, implozja, uderzenie lub upadek statku 
powietrznego, szkody będące następstwem prowadzenia akcji ratowniczej związanej 
z wymienionymi zdarzeniami oraz innymi objętymi umową; 
zakres II: huragan, powódź, grad, deszcz nawalny, śnieg, osunięcie się ziemi, zapadanie 
się ziemi, lawiny, trzęsienie ziemi, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie 
pojazdu; 
zakres III: zalanie w wyniku:  
 

a) wydostania się wody, pary wodnej lub cieczy wskutek uszkodzenia urządzeń sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej, 
b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, 

 c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci                          
określonych w pkt a), 
d) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych 
z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, 
przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, 

    ubezpieczenie z klauzulami automatycznego pokrycia, reprezentantów oraz przepięć, 
 

C - w zakresie Ubezpieczenie maszyn i urządzeń na powierzchni od uszkodzeń 
 wg załącznika nr 6 Suma ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej 
poszczególnych podzespołów maszyn i urządzeń podanych do ubezpieczenia. Do 
sumy ubezpieczenia wykazanej w załączniku nr 6 należy dodać planowane nakłady 
inwestycyjne w wysokości około 20.000.000,00 zł. Będą to maszyny i urządzenia, 
które ujęte są już w tym załączniku. 

 Ubezpieczenie powinno obejmować szkody spowodowane między innymi przez: 
- błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez 

producenta, wadliwy materiał z którego wykonana jest maszyna, 
- błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy, 
- błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy  i doświadczenia osób 

obsługujących maszyny, 
- celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 
- działanie sił odśrodkowych, 
- niedobór wody w kotłach, 
- nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję, 
- dostanie się ciała obcego, 
- niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, 

sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych, 
- zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji, 
- wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz. 

 

D - w zakresie Ubezpieczenie urządzeń od uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia  
w czasie transportu oraz podczas usług wykonywanych poza siedzibą JZR Sp. z o.o.  

 wg załącznika nr 7 Oferta powinna zawierać wariant ubezpieczenia od wartości 
ewidencyjnej księgowej brutto. 
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 Klauzula rozszerzająca zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyka standardowe       
- z włączeniem transportu, 

 

E - w zakresie Odpowiedzialności cywilnej JZR Sp. z o.o.  
 za szkody wynikłe z tytułu posiadania i użytkowania nieruchomości, działalności 

gospodarczej z uwzględnieniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody   
w pojazdach pracowników i osób trzecich; szkody wynikłe z tytułu organizowania 
wyjazdów oraz imprez kulturalnych, sportowych i festynów dla pracowników, 
członków rodzin, a także zaproszonych gości – nie dotyczy imprez masowych, w 
rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez 
masowych (tekst jednolity Dz. Ust. z 2005 roku nr 108, poz. 909), włączenie szkód       
w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem 
korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego 
pokrewnego stosunku prawnego, 

 Sumy gwarancyjne: 1.000.000,00 zł, 5.000.000,00 zł i 10.000.000,00 zł na jedno  
i na wszystkie zdarzenia. 

 

=>Postanowienia wspólne dla umów ubezpieczenia 
 

 zawarte są w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 1 do wymagań ofertowych) 

 
 
IV. Kontakt z Zamawiającym: 

 

1. Zapytania w zakresie przedmiotu przetargu należy składać w formie elektronicznej na adres  
e- mail: efk@jzr.pl  

2. Szczegółowych informacji udziela: Gabriela Firla-Masłowska, tel. 32 7215157; efk@jzr.pl 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8:00 do 14:00.  

3. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Wymagań Ofertowych. 
Zapytania należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: efk@jzr.pl do dnia 
22.10.2020 r. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień. Zapytania i wyjaśnienia zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w Wymaganiach Ofertowych. 
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść Wymagań Ofertowych. Jeśli zmiana ta jest istotna, w szczególności 
dotyczy kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich 
spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert co najmniej o 7 dni. Dokonana 
modyfikacja treści Wymagań Ofertowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

 
V. Informacje ogólne 

 
1. Procedurę przetargową kończy decyzja Zarządu JZR Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia 

protokołu przetargowego. 

2. Oferta nie podlega zwrotowi. 

3. Postępowanie przetargowe jest poufne. 
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4. Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 
Zamawiającemu. 

5. Po otwarciu ofert przez Komisję Przetargową i po zakwalifikowaniu się firm do przetargu, 
zostaną wysłane potwierdzenia z zaproszeniem do negocjacji, z podanym terminem oraz 
godziną rozpoczęcia. Negocjacje w związku z pandemią COVID zostaną przeprowadzone           
w formie teleinformatycznej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 

o prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami, 
o swobodnego wyboru oferty,  
o unieważnienia przetargu w całości lub w części, jak również uznania, że przetarg nie dał 

rezultatu, bez podania przyczyn. 
o rezygnacji z zawarcia umowy w którymkolwiek wyszczególnionym zadaniu (A,B,C,D,E). 

 

7. Komisja Przetargowa poinformuje pisemnie wszystkie firmy biorące udział w przetargu  
o rozstrzygnięciu przetargu. 

 
Załączniki: 
- Istotne postanowienia umowy (1), 
- Formularz ofertowy (2) 
- Oświadczenie (3), 
- Klauzula informacyjna  RODO (4) 
- Zestawienie mienia do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w 2020 r. (5a-5g), 
- Zestawienie maszyn i urządzeń do ubezpieczenia od uszkodzeń na powierzchni w 2020 r. (6), 
- Zestawienie do ubezpieczenia urządzeń od uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia w czasie 

transportu oraz podczas wykonywania usługi poza siedzibą JZR Sp. z o.o. w 2020 r (7). 


