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Chorzów, dnia 08.02.2018 r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  

 

 

Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, tel. (32) 246-60-61 (64/65), faks  

(32) 2510-096, e-mail przetargi@tram-silesia.pl zapraszają do składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie negocjacji handlowych  

z ogłoszeniem. 

  

Postępowanie prowadzone jest pn.: „Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności 

materialnej pracowników oraz kosztów ochrony prawnej”  

 

 

 

Termin realizacji zamówienia – od dnia 16.03.2018 r. na okres 24 miesięcy z opcją 

wydłużenia o kolejne 12 miesięcy z podziałem na następujące okresy rozliczeniowe: 

- 16.03.2018 r. do 15.03.2019 r.  

- 16.03.2019 r. do 15.03.2020 r.  

- w przypadku korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji – w okresie 

rozliczeniowym 16.03.2020 r. do 15.03.2021 r. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.  

a) Prawo opcji obejmuje przedłużenie grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

materialnej pracowników oraz kosztów ochrony prawnej o kolejne 12 miesięcy przy 

zachowaniu cen wskazanych w Ostatecznym formularzu ofertowym.  

b) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi 

skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

c) Uruchomienie świadczenia usługi na kolejne 12 miesięcy będzie następowało po 

złożeniu przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli podpisanego przez 

osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z aktualnym 

odpisem z właściwego rejestru.  

d) Niewykorzystanie przez Zamawiającego uprawnień przewidzianych prawem opcji nie 

rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy. 

e) Sposób wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę w podstawowym  

24 miesięcznym okresie jej obowiązywania, jak również jakość świadczonej usługi 

będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o skorzystaniu z opcji 

przedłużenia z Wykonawcą umowy o kolejne 12 miesięcy.   

 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie odpowiedzialności materialnej pracowników 

oraz ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej. 

Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego przy realizacji 

przedmiotu umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, przy czym 

zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej – nazwanej 

lub nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca. W razie naruszenia tego 

obowiązku Zamawiający będzie mógł naliczyć Wykonawcy karę umowną, której wysokość 

zostanie określona w zapisach umownych na późniejszym etapie postępowania. 

 

 

mailto:przetargi@tram-silesia.pl


2 

 

 

Ubezpieczony: 820 pracowników w grupie zawodowej - motorniczych, kierowców, 

kontrolerów, dyspozytorów, manewrowych, regulatorów.  

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ PRACOWNIKÓW 

 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

a) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność materialna pracownika  

za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków pracowniczych, wynikające z przepisów Kodeksu Pracy, 

b) Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność materialną ubezpieczonego  

w następującym zakresie ubezpieczenia: 

 odpowiedzialność materialna pracownika wynikająca z przepisów art. 114-122 

Kodeksu Pracy – regulujących odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną 

pracodawcy, 

 odpowiedzialność materialna pracownika za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu 

albo do wyliczenia wynikająca z przepisów art.124-127 Kodeksu Pracy 

c) Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone wskutek rażącego 

niedbalstwa, 

d) Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte również dodatkowe czynności 

wykonywane przez ubezpieczonych pracowników w ramach umowy – zlecenia na 

rzecz Spółki Tramwaje Śląskie. 

2. Suma ubezpieczenia 

a. Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego 

Ubezpieczonego w rocznym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia 

jest suma gwarancyjna w wysokości: 

 w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracownika  wynikająca  

z przepisów art. 114-122 Kodeksu Pracy – regulujących odpowiedzialność pracownika 

za szkodę wyrządzoną pracodawcy w wysokości 11.000,00zł. (jedenaście tysięcy 

złotych),  

 w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracownika za mienie 

powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia wynikająca z przepisów art.124-

127 Kodeksu Pracy w wysokości 18.000,00zł. (osiemnaście tysięcy złotych). 

 

3. Wyliczenie składki  - system zwyżek i zniżek 

 

Wartość sum ubezpieczenia i składek w okresie 12 miesięcy 

ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Kontynuacja 

ubezpieczenia- 

bezszkodowi w 

okresie od 

16.03.2016r. do 

15.03.2017r. 

Mienie 

niepowierzone 
11.000,00zł. 

 

Mienie 

powierzone 
18.000,00zł. 
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Kontynuacja 

ubezpieczenia- 

osoby które 

spowodowały 

jedną szkodę w 

okresie  od 

16.03.2016r. do 

15.03.2017r. 

Mienie 

niepowierzone 
11.000,00zł. 

 

Mienie 

powierzone 
18.000,00zł. 

 

 

Kontynuacja 

ubezpieczenia- 

osoby które 

spowodowały 

dwie lub więcej 

szkód w okresie  

od 16.03.2016r. 

do 15.03.2017r. 

Mienie 

niepowierzone 
11.000,00zł. 

 

Mienie 

powierzone 
18.000,00zł. 

 

 

Przystępujący 

po raz pierwszy 

do 

ubezpieczenia 

Mienie 

niepowierzone 
11.000,00zł. 

 

Mienie 

powierzone 
18.000,00zł. 

 

 

 

 

System zwyżek i zniżek składek ubezpieczeniowych będzie przeliczany po każdym 

zakończonym okresie rozliczeniowym.  

 

 

4. Wyczerpanie sumy ubezpieczenia 

a. W przypadku wyczerpania wskutek wypłaty odszkodowania sumy gwarancyjnej 

ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego trwa nadal pod 

warunkiem wypełnienia i podpisania najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania 

deklaracji przystąpienia i powiadomienia o tym fakcie ubezpieczyciela. W takim 

przypadku do końca rocznego okresu ubezpieczenia Ubezpieczony opłaca 

dotychczasową składkę i równocześnie składkę  dodatkową.   

b. Ubezpieczający jest uprawniony do zwiększenia lub zmniejszenia liczby 

Ubezpieczonych w trakcie trwania Umowy. 

5. Forma płatności składek za roczny okres ubezpieczenia: 12 miesięcznych rat.  

6.  Franszyza integralna: nie ma zastosowania. 
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UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

a)  Przedmiotem ubezpieczenia są koszty ochrony prawnej poniesione przez 

Ubezpieczonego w celu obrony jego praw, w zakresie przewidzianym  

w obowiązujących przepisach w postępowaniu karnym, cywilnym lub 

dyscyplinarnym toczącym się przeciwko niemu jako podejrzanemu, oskarżonemu, 

pozwanemu lub obwinionemu na obszarze rzeczpospolitej Polskiej a dotyczącym 

czynów popełnionych przez niego przy wykonaniu obowiązków pracowniczych 

lub służbowych. 

b) Ubezpieczenie obejmuje koszty ochrony prawnej ubezpieczonego w następującym 

zakresie ubezpieczenia: 

 koszty usług osób  uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej, nie wyższe niż 

określone w przepisach dotyczących opłat za czynności adwokackie oraz radców 

prawnych 

 koszty związane z uzyskaniem opinii biegłych lub rzeczoznawców albo innych 

dokumentów stanowiących środki dowodowe 

 pozostałe koszty i opłaty sadowe lub opłaty skarbowe, o ile służą ochronie praw 

ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem 

c) Ochroną prawną nie są objęte postępowania przeciwko ubezpieczonym w celu 

wyegzekwowania kar nałożonych przez Organizatora Komunikacji. 

2. Suma gwarancyjna 

Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego 

Ubezpieczonego w rocznym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia 

jest suma gwarancyjna w wysokości 10.000,00zł. (dziesięć tysięcy złotych). 

 

 

3. Składka 

 

Wartość sumy ubezpieczenia i składki w okresie 

12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Rodzaj ubezpieczenia 

Wariant 

Suma 

gwarancyjna 

Ochrona prawna 10.000,00zł. 

 

 

4. Forma płatności składek za roczny okres ubezpieczenia: płatność jednorazowa 

5. Franszyza integralna: nie ma zastosowania.  

 

 Postanowienia ogólne. 

a) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie negocjacji 

handlowych z ogłoszeniem.  

b) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
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c) Wykonawcy w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie składają wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami 

wymienionymi w pkt 3 niniejszego ogłoszenia. Wniosek o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu wraz ze wszystkimi załącznikami został udostępniony na stronie 

internetowej Zamawiającego i pobierany jest samodzielnie przez Wykonawców. Przed 

terminem składania wniosków Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość 

folderu ogłoszenia na stronie www.tram-silesia.pl w celu zapoznania się z treścią 

ewentualnych odpowiedzi, wyjaśnień lub innymi wprowadzonymi zmianami. Za 

zapoznanie się z całością  udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca. 

d) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający zobowiązany jest 

niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu. Po upływie tego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wskazane jest, aby pytania dotyczące treści 

ogłoszenia lub Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oprócz sposobów 

opisanych w pkt 1 lit. e) były przesłane do Zamawiającego również w formie 

edytowalnej na adres e-mail: d.osadnik@tram-silesia.pl. 

e) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują: 

 faksem na numer: 32 251-00-96 

 drogą elektroniczną na adres: d.osadnik@tram-silesia.pl 

a następnie oryginały pocztą na adres: Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5,  

41-506 Chorzów. 

f) Kwalifikacji Wykonawców dokonuje Zamawiający na podstawie analizy Wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i załączonych do nich dokumentów  

i oświadczeń. Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz  

z załączonymi do niego dokumentami i oświadczeniami winien być podpisany przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z rejestrem 

przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności 

gospodarczej albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

g)  Do dalszego udziału w postępowaniu zostanie zaproszonych 3 Wykonawców, którzy 

złożą najkorzystniejsze oferty wstępne. 

h) Wykonawcy zakwalifikowani do dalszego udziału w postępowaniu zostaną zaproszeni 

do udziału w negocjacjach handlowych.   

i) Po przeprowadzonych negocjacjach handlowych Zamawiający zaprosi Wykonawców,  

z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert ostatecznych, informując ich  

o miejscu i terminie składania oraz otwarcia ofert. 

j) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy w oparciu  

o wyniki końcowych negocjacji. 

k) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty ostatecznej 

niezależnie od wyniku postępowania. 

 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku  

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z dnia 10 listopada 2015 r. 

poz. 1844 ze zm.)   

b) załączyli wymagane dokumenty, 

http://www.tram-silesia.pl/
mailto:d.osadnik@tram-silesia.pl
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c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

2. Oferty będą podlegały badaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 3 niniejszego ogłoszenia. 

3. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego  

wykluczeni. 

4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania nie zostaną zaproszeni do negocjacji handlowych. 

 

3. Wymagane dokumenty: 

Wykonawca musi załączyć do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niżej 

wymienione dokumenty: 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej  

w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest 

wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu 

nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym 

zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów 

oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on 

działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie 

przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.  

3) Formularz ofertowy wstępny – załącznik nr 1 do Wniosku. 

4) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 do Wniosku. 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału. Nie dotyczy pkt 1). Natomiast 

dokument wymieniony w pkt 2) można przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” i z podpisem oraz imienną pieczątką osoby 

uprawnionej do podpisania oferty (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem 

na język polski, przy czym obowiązująca będzie treść w języku polskim. 

 

4. Miejsce udostępnienia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami jest 

udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.tram-silesia.pl.  

 

5. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami 

Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

a) Joanna Olszewska  – tel. 32 246-60-61 (64/65) wew. 460. 

b) Dorota Osadnik – tel. 32 246-60-61 (64/65) wew. 417. 

 

6. Miejsce, termin oraz forma składania Wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu. 

a) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi 

dokumentami i oświadczeniami  należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć  

w siedzibie Spółki: 

Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, sekretariat. 

b) Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa dnia 

20.02.2018 r.  o godz. 10:00. 

c) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi 

dokumentami i oświadczeniami winien być złożony w zaklejonej kopercie, opatrzonej 

pieczęcią firmową Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację 

Wykonawcy i oznaczonej: 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – „Grupowe ubezpieczenie 

odpowiedzialności materialnej pracowników oraz kosztów ochrony prawnej”. 

http://www.tram-silesia.pl/
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 Nie otwierać przed: 20.02.2018 r. godz. 10:00 

Nieoznakowana koperta w wyżej wymieniony sposób może zostać otwarta przed 

terminem składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

7. Termin związania ofertą ostateczną  

Termin związania ofertą ostateczną wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

ostateczną rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także 

warunków postępowania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert.  

Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony 

prawnej. 

 

 

Chorzów, dnia 08.02.2018 r. 

 

 

                 

 Zatwierdził: 

                        Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny 

        Bolesław Knapik 

 

                Prokurent-Dyrektor ds. Ruchu 

 Jacek Kaminiorz 

 

 

 
 

 

 


