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Zamawiaj ący: Polskie Koleje Pa ństwowe S. A. z siedzib ą w Warszawie 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 

w post ępowaniu prowadzonym na podstawie „Procedury prowadz enia post ępowań w 
sprawie przetargów i udzielenia zamówie ń na dostawy i usługi realizowane przez PKP 

S.A.” w trybie dialogu konkurencyjnego 

nr post ępowania: KG1/0021/7/12 

 

na świadczenie usług w zakresie: 

 

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ 

CZŁONKÓW ZARZĄDU I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ (D&O) 

 

 

opublikowane w dniu: 19 czerwca 2012r. 



Strona 2 z 22 
 

DEFINICJE: 

Ilekroć w dalszej części niniejszego ogłoszenia o zamówieniu jest mowa o: 

1. „Ogłoszeniu ” – należy przez to rozumieć niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami; 

2. „Post ępowaniu ” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia 
prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego, którego przedmiotem jest świadczenie 
usług w zakresie „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i 
Kadry Zarządzającej (D&O)”; 

3. „Zamówieniu ” – zawarcie umowy w przedmiocie świadczenia usług w zakresie 
„Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej 
(D&O)”; 

4. „Procedurze ” – należy przez to rozumieć „Procedurę prowadzenia postępowań w 
sprawie przetargów i udzielenia zamówień na dostawy i usługi realizowane przez PKP 
S.A. Centrala” z października 2007 r.; 

5. „Ustawa o działalno ści ubezpieczeniowej ” – należy przez to rozumieć ustawę o 
działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1151), tj. z 
dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. 2010 Nr 11, poz. 66); 

6. „Kodeksie cywilnym ” – należy przez to rozumieć kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 
1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93); 

7. „Ordynacji podatkowej ” – należy przez to rozumieć ordynację podatkową z dnia 29 
sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926), tj. z dnia 4 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 
60); 

8. „Wykonawcy ” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o 
udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia; 

9. „Zamawiaj ącym ” – należy przez to rozumieć Polskie Koleje Państwowe S.A. z 
siedzibą w Warszawie. 
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I. FIRMA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 

1) FIRMA I DANE REJESTROWE ZAMAWIAJ ĄCEGO: 

Polskie Koleje Pa ństwowe Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie (00-973),  

pod adresem: ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa,  

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000019193, kapitał zakładowy w wysokości 10.150.715.600,00 zł w pełni 
opłacony, NIP: 525-00-00-251, REGON: 000 126 801. 

2) ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO:  

ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa  

3) DANE KONTAKTOWE : 

telefon: 22-474-91-01 

fax: 22-474-91-02 

e-mail: biuro.zarzadu@pkp.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego, zgodnie z § 18 
i n. Procedury. 

2) Dialog konkurencyjny jest skuteczny przy otrzymaniu przez Zamawiającego co 
najmniej trzech ważnych ofert. 

3) Dialog konkurencyjny stosuje się do Zamówień, których szacunkowa wartość nie 
przekracza równowartości w złotych 1.000.000,00 EUR (słownie: jeden milion 
euro) według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia podjęcia 
decyzji o wszczęciu Postępowania o udzielenie Zamówienia. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Poniżej Zamawiający przedstawia ogólny opis przedmiotu Zamówienia. Szczegółowy 
opis przedmiotu Zamówienia zostanie przekazany w Szczegółowych warunkach 
Zamówienia Wykonawcom, którzy zostaną zakwalifikowani do II etapu Postępowania. 
Pozostałe warunki umowy ubezpieczenia, jak też doprecyzowanie przedstawionych 
warunków umowy ubezpieczenia, będzie przedmiotem prowadzonego dialogu 
konkurencyjnego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zakwalifikowanymi do II 
etapu Postępowania. 

 

1) Przedmiot Zamówienia: 

Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu 
Zamawiającego i Kadry Zarządzającej Zamawiającego (tzw. D&O) (zwany dalej 
jako: „Ubezpieczenie ” lub „Umowa Ubezpieczenia ”). 
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Ubezpieczenie obejmuje również roszczenia osób trzecich oraz Zamawiającego, 
gdy Zamawiający z powodu wyegzekwowanego od niego na podstawie art. 416 
Kodeksu cywilnego roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej Członka lub 
Członków Zarządu wystąpi przeciwko nim z roszczeniem regresowym, a także 
kiedy sam Zamawiający dochodzi roszczeń przeciwko Członkowi lub Członkom 
Zarządu. Zgodnie z powyższym należy interpretować niżej wskazany ogólny opis 
przedmiotu Zamówienia. 

 

2) Okres ubezpieczenia: 

36 miesięcy od dnia podpisania Umowy Ubezpieczenia (zwany dalej jako: „Okres 
Ubezpieczenia ”).  

 

3) Osoby obj ęte Ubezpieczeniem: 

Ubezpieczeniem objęte będą następujące osoby: 

a) osoby fizyczne pełniące funkcje Członków Zarz ądu  Zamawiającego w 
Okresie Ubezpieczenia, w Okresie objętym ochroną z mocą wsteczną, o 
którym mowa w punkcie 11) poniżej lub w Przedłużonym okresie 
zgłaszania roszczeń, o którym mowa w punkcie 12) poniżej; 

b) osoby fizyczne wchodzące w skład Kadry Zarz ądzającej , tj.: 

− Prokurenci; 

− Pełnomocnicy Zarządu; 

− Dyrektorzy Zarządzający;  

− Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów komórek organizacyjnych  

zatrudnieni na podstawie umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych 
lub powołani w Okresie Ubezpieczenia, w Okresie objętym ochroną z mocą 
wsteczną, o którym mowa w punkcie 11) poniżej lub w Przedłużonym 
okresie zgłaszania roszczeń, o którym mowa w punkcie 12) poniżej; 

c) ustanowieni likwidatorzy Zamawiającego 

(osoby wskazane w punkcie a) – c) powyżej łącznie lub oddzielnie zwane 
dalej jako: „Osoba Ubezpieczona ”); 

d) Ubezpieczeniem objęci są również współmałżonkowie i inne osoby 
pozostające z Osobą Ubezpieczoną we wspólnym gospodarstwie 
domowym, spadkobiercy / wykonawcy testamentu / reprezentanci prawni 
(w przypadku ubezwłasnowolnienia) Osoby Ubezpieczonej w związku z 
powstaniem Roszczenia. 

 

4) Sposób ubezpieczenia:   

Ubezpieczenie bezimienne. 
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5) Zakres terytorialny:  

Cały świat bez USA oraz Kanady.  

 

6) Warunki płatno ści składki: 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Umowy Ubezpieczenia obejmować 
będzie zapłatę przez Zamawiającego na jego rzecz 3 (słownie: trzech) składek 
rocznych (obejmujących trzy pełne roczne okresy podlegające ochronie 
ubezpieczeniowej) w równych wysokościach. 

W ramach dialogu konkurencyjnego, Zamawiający i Wykonawca ustalą 
szczegółowe warunki płatności składki.  

Termin zapłaty pierwszej składki rocznej nie powinien zostać wyznaczony 
wcześniej niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy 
Ubezpieczenia, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy rozpocznie się od dnia 
zawarcia Umowy Ubezpieczenia. 

Niezapłacenie składki rocznej w terminie nie będzie powodować ustania 
odpowiedzialności Wykonawcy. W razie niezapłacenia przez Zamawiającego 
składki rocznej, Wykonawca będzie mógł wezwać Zamawiającego do zapłaty 
składki rocznej i dopiero po bezskutecznym upływie 14 (słownie: czternastu) dni 
od dnia otrzymania takiego wezwania, odpowiedzialność Wykonawcy ustaje. 

 

7) Wysoko ść składki: 

W ramach dialogu konkurencyjnego, Wykonawca przedstawi wysokość składki 
rocznej, jaką będzie zobowiązany zapłacić Zamawiający. 

Wysokość składki, wskazana ostatecznie w Umowie Ubezpieczenia, nie może 
zostać następnie przez Wykonawcę zmieniona i Wykonawca nie może domagać 
się od Zamawiającego wyższej składki, ani domagać się od Osób 
Ubezpieczonych dopłaty jakichkolwiek kwot z tytułu Ubezpieczenia. 

 

8) Definicja zdarzenia: 

W ramach dialogu konkurencyjnego, Zamawiający i Wykonawca ustalą 
szczegółową definicję zdarzenia, którego zaistnienie zaktualizować może 
powstanie roszczenia, o którym mowa w punkcie 9) poniżej. 

Definicja zdarzenia powinna obejmować co najmniej (wprost, bądź poprzez 
użycie innych sformułowań, które spełniałyby poniższe wymagania): 

wszelkie działania lub zaniechania Osoby Ubezpieczo nej , w tym także 
zawinione oraz wynikające z rażącego niedbalstwa, podjęte w ramach 
wykonywania czynności, za które Osoba Ubezpieczona ponosi 
odpowiedzialność, wynikające w szczególności z: 

(i) aktu powołania Osoby Ubezpieczonej (jeżeli taki akt miał miejsce); 

(ii) obowiązujących przepisów prawa; 
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(iii) Statutu Zamawiającego oraz regulacji wewnętrznych Zamawiającego; 

(iv) umowy zawartej z Osobą Ubezpieczoną (jeżeli taka umowa została 
zawarta); 

a także obejmujące czynności Osoby Ubezpieczonej podejmowane w ramach 
zarządzania grupą kapitałową Zamawiającego i/lub spółkami wchodzącymi w 
skład tej grupy kapitałowej oraz wykonywania funkcji nadzorczych wobec grupy 
kapitałowej Zamawiającego i/lub spółek wchodzących w skład tej grupy 
kapitałowej, 

wskutek których wyrządzona została szkoda majątkowa (rzeczywista strata oraz 
utracone korzyści) Zamawiającemu lub jakiejkolwiek innej osobie trzeciej lub 
krzywda, na skutek której Osoba Ubezpieczona będzie zobowiązana do zapłaty 
zadośćuczynienia (zwane dalej jako: „Zdarzenie ”). 

Zaniechanie uważać się będzie za popełnione w ostatnim dniu okresu, w którym 
najpóźniej należało wykonać zaniechany obowiązek, aby zapobiec powstaniu 
ww. szkody lub krzywdy. Zdarzenie może obejmować jedno działanie lub 
zaniechanie lub serię działań lub zaniechań prowadzących do powstania ww. 
szkody lub krzywdy. 

 

9) Definicja roszczenia: 

W ramach dialogu konkurencyjnego, Zamawiający i Wykonawca ustalą 
szczegółową definicję roszczenia, które może doprowadzić do pociągnięcia 
Osoby Ubezpieczonej do odpowiedzialności w związku ze Zdarzeniem. 

Definicja roszczenia powinna obejmować co najmniej (wprost, bądź poprzez 
użycie innych sformułowań, które spełniałyby poniższe wymagania): 

− wszelkie pisemne żądania wniesione przez Zamawiającego lub inną osobę 
trzecią przeciwko Osobie Ubezpieczonej dotyczące żądania spełnienia 
przez Osobę Ubezpieczoną świadczenia pieniężnego lub innego rodzaju 
świadczenia (w tym niepieniężnego) w związku ze Zdarzeniem; 

− wszelkie powództwa lub inne pisma wszczynające postępowania 
cywilne/arbitrażowe o zasądzenie odszkodowania lub innego świadczenia, 
w tym świadczenia niepieniężnego w związku ze Zdarzeniem; 

− wszelkie zawiadomienia/pisma o postępowaniu przygotowawczym 
/wyjaśniającym/karnym dotyczącym pociągnięcia do odpowiedzialności 
Osoby Ubezpieczonej w związku ze Zdarzeniem; 

− wszelkie zawiadomienia/pisma dotyczące postępowania 
administracyjnego/kontrolnego/regulacyjnego lub jakiegokolwiek innego 
oficjalnego postępowania, w którym Osoba Ubezpieczona może zostać 
pociągnięta do odpowiedzialności w związku ze Zdarzeniem, 

 dalej jako: „Roszczenie ”. 

Roszczenia wynikające z tego samego Zdarzenia, w jakikolwiek sposób z nim 
powiązane lub opierające się na tych samych okolicznościach powinny być 
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uznawane za jedno Roszczenie, a za moment jego zgłoszenia powinno się 
uznawać moment zgłoszenia pierwszego Roszczenia z serii. 

 

10) Odpowiedzialno ść Wykonawcy: 

W ramach dialogu konkurencyjnego, Zamawiający i Wykonawca ustalą 
szczegółowy zakres odpowiedzialności Wykonawcy, tj. określenia należności, 
które Wykonawca zobowiązuje się pokryć, bądź zwrócić Osobie Ubezpieczonej, 
jeżeli samodzielnie je pokryła.  

Odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa powyżej, powinna obejmować co 
najmniej (wprost, bądź poprzez użycie innych sformułowań, które spełniałyby 
poniższe wymagania) obowiązek pokrycia / zwrotu następujących należności: 

− odszkodowania/kwoty z tytułu zadośćuczynienia zasądzone na podstawie 
orzeczenia sądowego/arbitrażowego wydanego przeciwko Osobie 
Ubezpieczonej w związku ze Zdarzeniem, do pełnej sumy gwarancyjnej 
ubezpieczenia, o której mowa w punkcie 13) poniżej; 

− odszkodowania/kwoty z tytułu zadośćuczynienia wynikające z wszelkich 
ugód, zawartych po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy, w 
związku ze Zdarzeniem, do pełnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, o 
której mowa w punkcie 13) poniżej. 

Zamawiający preferuje, aby odpowiedzialność Wykonawcy obejmowała (wprost, 
bądź poprzez użycie innych sformułowań, które spełniałyby poniższe 
wymagania) obowiązek pokrycia / zwrotu następujących należności: 

− wszelkich kosztów / opłat / wydatków powstałych / poniesionych przez 
Osobę Ubezpieczoną w związku z obroną w jakimkolwiek postępowaniu (w 
każdej instancji) związanym ze zgłoszonym Roszczeniem wobec Osoby 
Ubezpieczonej, w tym kosztów związanych z zainicjowaniem takiego 
postępowania, jak i kosztów zastępstwa procesowego (także kosztów 
obrony w związku z zanieczyszczeniem środowiska), wynagrodzenia 
biegłych / rzeczoznawców, kosztów stawiennictwa świadków (dalej jako: 
„Koszty Obrony ”), do wysokości ewentualnego podlimitu sumy 
gwarancyjnej; 

− wszelkich kosztów prawnej pomocy pozasądowej oraz sądowej, w tym 
koszty związane z oceną ryzyk dotyczących istnienia bądź nie 
odpowiedzialności oraz koniecznych do podjęcia czynności w celu obrony 
lub pomocy prawnej Osobie Ubezpieczonej przed wniesieniem Roszczenia; 
(dalej jako: „Koszty Pomocy Prawnej ”), do wysokości ewentualnego 
podlimitu sumy gwarancyjnej; 

− kosztów udziału w postępowaniach wyjaśniających, śledztwach lub 
dochodzeniach (dalej jako: „Koszty dot. Post ępowań Karnych ”), do 
wysokości ewentualnego podlimitu sumy gwarancyjnej; 

− wszelkich uzasadnionych i koniecznych kosztów usług konsultantów i 
specjalistów do spraw public relations, poniesionych w celu minimalizacji 
skutków naruszenia dobrego imienia oraz w celu odzyskania dobrego 
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imienia / wizerunku Osoby Ubezpieczonej będącego skutkiem Roszczenia 
(dalej jako: „Koszty Ochrony Wizerunku ”), do wysokości ewentualnego 
podlimitu sumy gwarancyjnej;  

− kosztów uzyskania poręczenia majątkowego związanego z dochodzeniem 
roszczenia wobec Osoby Ubezpieczonej (dalej jako: „Koszty Por ęczeń 
Majątkowych ”), do wysokości ewentualnego podlimitu sumy gwarancyjnej; 

− kar i grzywien cywilnoprawnych / administracyjnych / karnych, 
wynikających z ostatecznego rozstrzygnięcia / decyzji (dalej jako: „Koszty 
Kar i Grzywien ”), do wysokości ewentualnego podlimitu sumy 
gwarancyjnej; 

− zobowiązań publicznoprawnych, w szczególności podatkowych 
wynikających z odpowiedzialności cywilnej Osoby Ubezpieczonej za 
zobowiązania podatkowe zgodnie z art. 107 i art. 116 Ordynacji podatkowej 
(dalej jako: „Koszty Publicznoprawne ”) do wysokości ewentualnego 
podlimitu sumy gwarancyjnej; 

− kosztów związanych z postępowaniem ekstradycyjnym lub aresztem Osoby 
Ubezpieczonej, w tym kosztów zamieszkania i utrzymania Osoby 
Ubezpieczonej, kosztów powiadomienia bliskiej rodziny, kosztów wysyłki 
leków oraz kosztów wynikających z zaangażowania władz, w szczególności 
ambasad i konsultantów (dalej jako: „Koszty dot. Ekstradycji i Aresztu ”), 
do wysokości ewentualnego podlimitu sumy gwarancyjnej,  

wynikających z Roszczenia podniesionego przez Zamawiającego lub jakąkolwiek 
inną osobę trzecią przeciwko Osobie Ubezpieczonej w związku z zaistnieniem 
Zdarzenia. 

 

11) Data retroaktywno ści:  

Pełne pokrycie wsteczne. 

Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte będą Roszczenia powstałe w wyniku 
Zdarzeń mających miejsce przed Okresem Ubezpieczenia, pod warunkiem, iż 
zostaną zgłoszone w czasie trwania Okresu Ubezpieczenia lub Przedłużonego 
okresu zgłaszania Roszczeń (dalej jako: „Okres obj ęty ochron ą z mocą 
wsteczn ą”). 

 

12) Przedłu żony okres zgłaszania Roszcze ń: 

Jeżeli Umowa Ubezpieczenia nie będzie odnawiana ani zastępowana żadną inną 
umową ubezpieczenia, a w Okresie Ubezpieczenia lub w Okresie objętym 
ochroną z mocą wsteczną wystąpią Zdarzenia mogące prowadzić do zgłoszenia 
Roszczenia w przyszłości, to Roszczenia wynikające z tych Zdarzeń powinny być 
uznawane za zgłoszone w Okresie Ubezpieczenia, pod warunkiem, że będzie to 
miało miejsce przed upływem (preferowanych przez Zamawiającego) 36 
(słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia następnego po dniu upływu 
Okresu Ubezpieczenia. 
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W przypadku, gdy Umowa Ubezpieczenia nie będzie odnawiana ani 
zastępowana żadną inną umową ubezpieczenia, każdej Osobie Ubezpieczonej, 
która przed wygaśnięciem Okresu Ubezpieczenia przestanie wchodzić w zakres 
Definicji Osoba Ubezpieczona z jakiejkolwiek przyczyny, automatycznie 
przysługiwać będzie (preferowany przez Zamawiającego) 72 (słownie: 
siedemdziesięciu dwu) miesięczny dodatkowy okres zgłaszania Roszczeń 
wynikających ze Zdarzeń, które miały miejsce w Okresie Ubezpieczenia, a także 
w Okresie objętym ochroną z mocą wsteczną. 

Przedłużony okres zgłaszania Roszczeń, o którym mowa w niniejszym punkcie 
(dalej jako: „Przedłu żony okres zgłaszania Roszcze ń”) rozpoczyna swój bieg 
od dnia następnego po dniu upływu Okresu Ubezpieczenia i nie jest dodatkowo 
płatny. 

 

13) Suma gwarancyjna i jej podlimity:  

− Suma gwarancyjna:  

Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
udzielenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z zawartej Umowy 
Ubezpieczenia. 

W Umowie Ubezpieczenia zostanie ustanowiona suma gwarancyjna w wysokości 
rocznej: 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) na jedno i wszystkie 
Zdarzenia powstałe w każdym roku obowiązywania Umowy Ubezpieczenia. 

Zamawiający preferuje, aby Wykonawca zaproponował warunek, iż w przypadku 
niewykorzystania danej kwoty z rocznej sumy gwarancyjnej (w wysokości 
100.000.000,00 zł), kwota ta powiększa kwotę sumy gwarancyjnej w następnym 
roku (i tak odpowiednio do końca obowiązywania Umowy Ubezpieczenia).  

 

− Podlimity sumy gwarancyjnej:  

W ramach dialogu konkurencyjnego, Zamawiający i Wykonawca ustalą 
ewentualne podlimity sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. W Szczegółowych 
warunkach zamówienia, które otrzymają Wykonawcy, którzy zostaną 
zakwalifikowani do II etapu Postępowania, zostaną wskazane wysokości 
podlimitów sumy gwarancyjnej, które dopuszcza ewentualnie Zamawiający. 

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 

1) O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 

Wykonawcy powinni udowodnić fakt posiadania uprawnień do prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej zgodnie z Ustawą o działalności 
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ubezpieczeniowej, tj. posiadać zezwolenie właściwego organu na 
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot 
zamówienia lub (w razie gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie 
odrębnych przepisów) zaświadczenie właściwego organu państwowego, że 
Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot 
Zamówienia; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający nie zamieszcza opisu sposobu dokonania oceny jego 
spełnienia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Zamawiający nie zamieszcza opisu sposobu dokonania oceny jego 
spełniania; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia. 

Wykonawca, zgodnie z art. 154 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, 
powinien posiadać na dzień 31.05.2012 roku wskaźnik pokrycia rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 % oraz zgodnie z 
art. 146 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej powinien posiadać na 
dzień 31.05.2012 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności 
środkami własnymi co najmniej 100 %. 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania powyższego 
warunku to oświadczenie osób uprawnionych lub należycie umocowanych 
do reprezentowania Wykonawcy o wysokości wskaźnika pokrycia rezerw 
techniczno-ubezpieczeniowych aktywami i wskaźnika pokrycia marginesu 
wypłacalności środkami własnymi na dzień 31.05.2012 roku. 

2) Opis sposobu dokonania oceny warunków wynikających z pkt IV.1) Ogłoszenia: 

Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zostanie 
przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów 
i oświadczeń zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

3) Z Postępowania wyklucza się Wykonawców: 

a) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem Postępowania wyrządzili 
Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia 
wszczęcia Postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności; 

b) 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; 
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c) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia 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; 

d) których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, 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 mających 
na cel popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

e) wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

f) którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego Postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia 
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że 
udział tych Wykonawców w Postępowaniu nie narusza zasad uczciwej 
konkurencji; 

g) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 
prowadzonego Postępowania; 

h) którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
Postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków 
lub złożone dokumenty zawierają błędy. 

4) Zamawiający dokona oceny braku przesłanek do wykluczenia z Postępowania na 
podstawie: 

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed terminem składania ofert; 

c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej osób 
wchodzących w skład organów Wykonawcy biorącego udział w 
Postępowaniu - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

e) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
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potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

 

V. ZASADY POUFNOŚCI: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy o poufności, której wzór 
stanowi „Załącznik nr 1 ” do Ogłoszenia. 

2) Wykonawca zostanie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji (w tym dokumentów, analiz, zawartości dysków twardych i innych 
nośników informacji), a w szczególności wszelkich informacji finansowych, 
ekonomicznych, prawnych, technicznych, organizacyjnych, handlowych, 
administracyjnych, marketingowych oraz dotyczących zawartych umów przez 
Zamawiającego, otrzymanych lub uzyskanych zarówno w sposób zamierzony, 
jak i przypadkowy od Zamawiającego w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej, w związku z realizacją Zamówienia.  

3) Wykonawca będzie mógł wykorzystać informację o fakcie realizacji Zamówienia 
w materiałach reklamowych i referencyjnych po otrzymaniu pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, w której określony zostanie 
szczegółowy zakres tych informacji. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 

1) W celu wzięcia udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu następujących dokumentów:  

a) podpisanej umowy o poufności (wzór umowy stanowi „Załącznik nr 1 ” do 
Ogłoszenia); 

b) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, o których 
mowa w punkcie IV.1 Ogłoszenia (wzór oświadczenia stanowi „Załącznik 
nr 2 ” do Ogłoszenia); 

c) zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa 
w ustawie o działalności ubezpieczeniowej;  

d) opinię bankową lub oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi; 

e) oświadczenie o wysokości wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych aktywami i wskaźnika pokrycia marginesu 
wypłacalności środkami własnymi na dzień 31.05.2012 roku; 

f) aktualny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia; 
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g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, o których 
mowa w punkcie IV.4 Ogłoszenia (wzór oświadczenia stanowi „Załącznik 
nr 3 ” do Ogłoszenia); 

h) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

i) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osób 
wchodzących w skład organów Wykonawcy biorącego udział w 
Postępowaniu - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

j) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

k) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

l) listy referencyjne. 

2) Forma dokumentów składanych przez Wykonawcę: 

a) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku dokumentu 
wielostronicowego, za zgodność z oryginałem powinna zostać 
poświadczona każda ze stron dokumentu.  

b) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 
uwierzytelnionego odpisu dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

Wykonawcy, którzy dostarczą Zamawiającemu wszystkie wyżej wskazane dokumenty w 
wymaganej formie oraz terminie, zostaną zakwalifikowani do II etapu Postępowania. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z 
WYKONAWCAMI: 



Strona 14 z 22 
 

1) Wszelka korespondencja, z wyłączeniem dostarczania dokumentów, o których 
mowa w punkcie VI. Ogłoszenia, odbywać się będzie w formie elektronicznej. 

2) Wykonawcy będą porozumiewać się z Zamawiającym poprzez przesyłanie 
wiadomości na następujący adres poczty elektronicznej: biuro.zarzadu@pkp.pl  

3) Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem 
Postępowania, tj. KG1/0021/7/12 . 

4) Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami 
są: 

a) Małgorzata Domżalska m.domzalska@pkp.pl 

b) Łukasz Górnicki l.gornicki@pkp.pl 

5) Dokumenty, o których mowa w punkcie VI. Ogłoszenia zostaną przekazane 
Zamawiającemu na adres wskazany w punkcie I. podpunkt 1) powyżej. 

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

1) Wykonawcy składają dokumenty, o których mowa w punkcie VI. Ogłoszenia do 
dnia 27.06.2012r.; 

2) Dokumenty, o których mowa w punkcie VI. Ogłoszenia uważa się za złożone w 
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 
terminu. 

 

IX. TERMIN ORAZ MIEJSCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO: 

1) Zamawiający zaprosi zakwalifikowanych Wykonawców, tj. którzy spełnią wymogi 
wskazane w Ogłoszeniu, do II etapu Postępowania. 

2) Szczegółowe warunki zamówienia zostaną przesłane zakwalifikowanym do II 
etapu Postępowania Wykonawcom w ciągu 15 dni roboczych od wyznaczonego 
w Ogłoszeniu terminu składania dokumentów na adres wskazany przez 
Wykonawców wraz z terminem składania oferty.  

      

X. INNE ISTOTNE WARUNKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA:  

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z Zamówienia lub 
unieważnienia Postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. 

2) W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa powyżej, Wykonawcy, ani 
żadna osoba trzecia nie będą kierować do Zamawiającego żądanych roszczeń w 
tytułu wycofania się przez Zamawiającego z udzielenia Zamówienia i 
unieważnienia Postępowania, w szczególności nie będą żądać zwrotu 
poniesionych kosztów związanych z uczestnictwem w Postępowaniu, ze 
złożeniem oferty oraz z ewentualnymi utraconymi korzyściami na skutek nie 
zawarcia Umowy Ubezpieczenia. 
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3) W przypadku wycofania się z udzielenia Zamówienia, Zamawiający zobowiązany 
jest do powiadomienia niezwłocznie o tym fakcie wyłącznie Wykonawców, którzy 
otrzymali Szczegółowe warunki zamówienia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA  

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

zawarta w dniu [______] w [______] pomiędzy: 

 

1. spółką pod firmą: Polskie Koleje Pa ństwowe S.A.  z siedzibą w Warszawie, 

pod adresem: ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000019193, kapitał zakładowy w wysokości 
10.150.715.600,00 zł w pełni opłacony, posiadająca NIP: 525-00-00-251 oraz REGON: 
000 126 801, dalej jako: „Zamawiaj ący”, którą reprezentuje: 

• [______] – [______]; 

• [______] – [______] 

a 

 

2. [______] z siedzibą [______] 

pod adresem: [______], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy [______] pod numerem KRS [______], 
wysokość kapitału zakładowego [______], posiadającą NIP: [______] oraz REGON: 
[______], dalej jako: „Wykonawca ”, którą reprezentuje: 

• [______] – [______]; 

• [______] – [______] 

zwane dalej łącznie: „Stronami ” lub oddzielnie: „Stron ą”. 

 

Zważywszy, że: 

(1) w dniu 19.06.2012r. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu nr 
KG1/0021/7/12  w trybie dialogu konkurencyjnego na świadczenie usług w zakresie: 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA CZŁONKÓW ZARZ ĄDU I KADRY 

ZARZĄDZAJĄCEJ (D&O), dalej jako: „Zamówienie ”; 

(2) zgodnie z punktem V Ogłoszenia Wykonawca, który został wybrany w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania umowy o poufności; 

(3) oferta złożona przez Wykonawcę została przez Zamawiającego wybrana jako 
najkorzystniejsza; 

 

STRONY ZAWARŁY UMOWĘ O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 
wszelkich informacji (w tym dokumentów, analiz, zawartości dysków twardych i innych 
nośników informacji), a w szczególności wszelkich informacji finansowych, 
ekonomicznych, prawnych, technicznych, organizacyjnych, handlowych, 
administracyjnych, marketingowych oraz dotyczących zawartych umów przez 
Zamawiającego, otrzymanych lub uzyskanych zarówno w sposób zamierzony, jak i 
przypadkowy od Zamawiającego w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, w 
związku z realizacją Zamówienia, dalej jako: „Informacje Poufne ”. 

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, czy dana informacja lub 
wiadomość jest Informacją Poufną, Strony zobowiązane są do wspólnego i 
niezwłocznego wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności Informacji Poufnych, również 
przez jego pracowników i współpracowników, którym zostały udostępnione Informacje 
Poufne w związku z realizacją Zamówienia oraz odpowiada za ich naruszenie jak za 
własne działania i zaniechania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o obowiązkach wynikających z 
niniejszej Umowy pracowników oraz współpracowników, o których mowa w ust. 3 
powyżej, którzy w ramach realizacji Zamówienia będą mieli dostęp do Informacji 
Poufnych oraz do odebrania od ww. osób stosownych oświadczeń o obowiązku 
zachowania poufności Informacji Poufnych. 

§ 2 

WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI POUFNYCH 

1. Informacje Poufne otrzymane w czasie trwania Umowy oraz realizacji Zamówienia 
mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji Zamówienia oraz mogą zostać 
ujawnione wyłącznie pracownikom oraz współpracownikom Wykonawcy, którzy biorą 
udział w realizacji Zamówienia.  

2. Strony oświadczają, że ani niniejsza Umowa, ani też przewidziane niniejszą Umową 
ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych przez Zamawiającego Wykonawcy, nie 
stanowi udzielania licencji w odniesieniu do patentów, praw autorskich, znaków 
towarowych, a jakakolwiek licencja dotycząca takich praw własności intelektualnej musi 
być udzielona w sposób wyraźny na piśmie. 

§ 3 

WYŁĄCZENIE POUFNOŚCI 

1. Zobowiązania Wykonawcy do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy 
wyłącznie informacji, które: 

1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia 
niniejszej Umowy; 

2) są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w 
tajemnicy oraz bez naruszenia niniejszej Umowy chyba, że podmiot, który tych 
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informacji udzielił Wykonawcy był lub jest zobowiązany do zachowania poufności 
w zakresie tychże informacji; 

3) mogą być ujawnione na podstawie pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody 
Zamawiającego na ich ujawnienie. 

2. Obowiązek zachowania w tajemnicy przez Wykonawcę Informacji Poufnych nie 
dotyczy sytuacji, w których przekazania Informacji Poufnych zażądał organ 
administracji państwowej lub organ wymiaru sprawiedliwości w związku z toczącymi się 
postępowaniami. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca z wyprzedzeniem co 
najmniej 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin przed przekazaniem Informacji 
Poufnych zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o tym zamiarze. 

4. Wykonawca będzie mógł wykorzystać informację o fakcie realizacji Zamówienia w 
materiałach reklamowych i referencyjnych po otrzymaniu pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zgody Zamawiającego, w której określony zostanie szczegółowy zakres 
tych informacji. 

§ 4 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY  

1. Z tytułu każdego pojedynczego naruszenia postanowień niniejszej Umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych). 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy jest 
nieograniczona i nielimitowana co oznacza, iż w przypadku gdy szkoda poniesiona 
przez Zamawiającego na skutek naruszenia postanowień niniejszej Umowy przekroczy 
wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może 
dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 5 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres dziesięciu lat licząc od dnia jej zawarcia. 

2. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym w § 1 niniejszej Umowy wiąże 
Wykonawcę w trakcie jej obowiązywania, jak i w ciągu 10 lat po jej rozwiązaniu bądź 
wygaśnięciu. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy znajdują 
zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Dla usunięcia wątpliwości Strony postanawiają w myśl art. 58 § 3 Kodeksu Cywilnego, 
że w przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia Umowy okazały się nieważne lub w 
inny sposób prawnie wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. 
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4. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej 
Umowy będę rozstrzygane polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia 
przez Strony na drodze polubownej, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

 

 

____________________ 

 

WYKONAWCA : 

 

 

____________________ 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA  

 

(miejsce) __________, (data) ____________ 

 

Dane Wykonawcy: 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do prowadzonego przez Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w 
Warszawie postępowania o udzielenie zamówienia nr KG1/0021/7/12  na: 

„Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia odpowiedz ialno ści cywilnej dla 
Członków Zarz ądu i Kadry Zarz ądzającej (D&O)” 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki, o których mowa w pkt 
IV.1) Ogłoszenia, dotyczące: 

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

• posiadania wiedzy i doświadczenia; 

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonania zamówienia; 

• sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

_________________________ 

(miejscowość, data) 

 

___________________________ 

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA  

(miejsce) __________, (data) ____________ 

 

Dane Wykonawcy: 

 

OŚWIADCZENIE 

Przystępując do prowadzonego przez Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w 
Warszawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KG1/0021/7/12  na: 

„Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia odpowiedz ialno ści cywilnej dla 
Członków Zarz ądu i Kadry Zarz ądzającej (D&O)” 

oświadczam,  iż w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, nie istnieją podstawy do 
wykluczenia z powodu spełnienia warunków, o których mowa w pkt IV.3 Ogłoszenia tj.: 

• wyrządzenia Zamawiającemu szkody w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem 
Postępowania, przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, a szkoda ta 
nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia Postępowania, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

• otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego; 

• zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

• prawomocnego skazania urzędującego członka organu zarządzającego za przestępstwo 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, 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 mających na cel popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

• orzeczenia sądu o zakazie ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

• wykonywania bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 
Postępowania lub posługiwania się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział Wykonawcy w Postępowaniu nie 
narusza zasad uczciwej konkurencji; 

• złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego 
Postępowania; 
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• nie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożenia dokumentów 
zawierających błędy. 

 

 

_________________________ 

(miejscowość, data) 

 

___________________________ 

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy) 

 

  

 


