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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na zadanie pn. 

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ GMINY WSCHOWA 

z podziałem na następujące części: 

CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ GMINY WSCHOWA 

CZĘŚĆ iI: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WSCHOWA 
 

 
Przetarg  nieograniczony o wartości nieprzekraczającej w złotych  

równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), prowadzony w formie elektronicznej  
za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 
https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html  

oraz https://interbroker.pl/art/9/ogloszenia-o-zamowieniach.html 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało na wskazanych wyżej stronach oraz w siedzibie 
pełnomocnika zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kod CPV: 66510000 - 8 usługi ubezpieczeniowe 
 
 

Wschowa, 26 listopad 2020 r. 
 
 

https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
https://interbroker.pl/art/9/ogloszenia-o-zamowieniach.html


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: Gmina Wschowa Strona 2 z 51 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Gmina Wschowa 
Rynek 1 
67-400 Wschowa 
tel.: (65) 540 86 00; faks: (65) 540 13 40  
NIP: 9251931551; REGON 411050787 
adres strony internetowej: www.wschowa.pl     
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku -  od 7.30 do 15.30 

1.1. Podmioty objęte zamówieniem 
Zamówienie obejmuje Gminę Wschowa wraz z Urzędem Miasta i jednostkami Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Wykaz podmiotów objętych zamówieniem zawarty został w załączniku nr 1 
do SIWZ. Jeżeli w dalszej części SIWZ i w jej załącznikach jest mowa o zamawiającym należy przez 
to rozumieć Gminę Wschowa, natomiast jeżeli w dalszej części SIWZ i w jej załącznikach jest mowa 
o ubezpieczającym/ubezpieczonym, należy przez to rozumieć Gminę Wschowa oraz podmioty 
wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ.  

1.2. Informacja o brokerze ubezpieczeniowym 
Zamawiający, działając na podstawie art. 15 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
powierzył przygotowanie i przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówie-
nia brokerowi ubezpieczeniowemu, Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, działającemu 
jako pełnomocnik zamawiającego. Zamawiający udzielił pełnomocnikowi delegacji uprawnień 
zamawiającego związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postępowania, 
w tym czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, zatem ilekroć w specyfikacji 
mowa jest o zamawiającym, należy przez to rozumieć również jego pełnomocnika. Pełnomocnik 
nie jest jednak uprawniony do zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz poszczególnych 
umów ubezpieczenia. 

1.2.1. Dane pełnomocnika: 

Inter-Broker spółka z o.o. 
Oddział we Wrocławiu 
Ul. Legnicka 57H/21 
54-042 Wrocław 

NIP: 8791013031; REGON: 870315750 
Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej: nr 404/98 z dnia 02 lipca 1998 r., 
wydane przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 
tel.: 56 658 42 60, faks: 56 658 42 61 
e-mail: wroclaw@interbroker.pl 
adres strony internetowej: www.interbroker.pl 
adres platformy zakupowej pełnomocnika zamawiającego: 
https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz  
https://interbroker.pl/art/9/ogloszenia-o-zamowieniach.html 
Dni i godziny pracy pełnomocnika: poniedziałek – piątek: 08:00 – 16:00 

1.3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
1.3.1. Małgorzata Tusz – broker ubezpieczeniowy z Inter-Broker sp. z o.o., tel. (71) 747 77 90, w 

godz. od 8.00 do 16.00 (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy). 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na usługę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych - ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
użyte jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych. 

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-43 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujące przepisy wykonawcze  
do „ustawy”, w tym m.in.: 

2.2.1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

http://www.wschowa.pl/
mailto:wroclaw@interbroker.pl
http://www.interbroker.pl/
https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
https://interbroker.pl/art/9/ogloszenia-o-zamowieniach.html
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jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
2.2.2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

2.2.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

2.2.4. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych 

2.2.5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 

2.2.6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 

2.2.7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
2.3. Podstawa prawna opracowania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia  (zwanej 

dalej także specyfikacją lub SIWZ): 
2.3.1. Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy 
2.3.2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
2.4. Inne akty prawne mające zastosowanie w przygotowaniu i realizacji zamówienia: 
2.4.1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
2.4.2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń 
2.4.3. Obowiązujące przepisy prawa polskiego 
2.5. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - na platformie 

zakupowej, pod adresem: https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz 
zostało opublikowane na stronie https://interbroker.pl/art/111/ogloszenia.html.  
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy 
pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez 
Internet. Wykonawca posiadający konto na platformie zakupowej Inter-Broker sp. z o.o. ma 
dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających 
na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach. 

2.5.1. Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania  
z platformy zakupowej opisane zostały na stronie internetowej pod adresem: 
https://interbroker.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html oraz 
https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 

2.5.2. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:  
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, 
application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, 
application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, 
application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, 
application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, 
application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, 
application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-
wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, 
application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-
autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg, XadES (XML Advanced Electronic Signatures), PadES 
(PDF Advanced Electronic Signatures), CadES (CMS Advanced Electronic Signatures) 

2.5.3. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików: 150 MB. 
2.5.4. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych 

Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas,  
w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty lub dokumentu przez wykonawcę. W przypadku 
wybrania opcji złożenia oferty lub dokumentu bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez 
kliknięcie w link dostępny w wiadomości e-mail, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty lub 
dokumentu. Wykonawca otrzymuje wiadomość na wskazany przez siebie adres e-mail.  

https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
https://interbroker.pl/art/111/ogloszenia.html
https://interbroker.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html
https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
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W przypadku wykonawcy zalogowanego na platformie zakupowej, czas przekazania danych jest 
to czas wysłania dokumentu lub oferty przez platformę zakupową. 

2.5.5. Szczegółowe instrukcje dla wykonawców znajdują się na stronie:  
https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 

2.5.6. Regulamin platformy zakupowej dostępny jest pod adresem:  
https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html  

2.5.7. Rejestracja na platformie zakupowej dostępna jest pod adresem: 
https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html  

2.5.8. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.  
2.5.9. Pełną obsługę techniczną platformy zakupowej świadczy administrator systemu, Logintrade S.A., 

ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław. W przypadku ewentualnych problemów technicznych 
prosimy o kontakt z infolinią techniczną 71 7873534; email:helpdesk@logintrade.net. 

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz opis części zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie majątku jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej Gminy Wschowa. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie następujące 
części: 

3.1.1. Część I: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
Gminy Wschowa. Zakres ubezpieczenia obejmuje:  
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej 
Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – 
ubezpieczenie bezskładkowe), 

3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 
5) ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca takie posiada). 

3.1.2. Część II: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Wschowa. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP – wariant imienny, 
2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP – wariant drużynowy. 

 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: 
Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający postanowienia 
obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka 
Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne 
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia 
pojazdów mechanicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wschow, dotyczący części 
I zamówienia 
Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne 
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Wschowa, dotyczący części II zamówienia 
Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne 
– definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I i II  zamówienia 
Załącznik nr 1d: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe 
i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I i II zamówienia 
Załącznik nr 1e: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia 
zgłaszanego do ubezpieczenia, dotyczący części I zamówienia wraz z przebiegiem 
ubezpieczenia.  

3.3. Każdy z wykonawców przed złożeniem oferty może dokonać oglądu (lustracji) miejsc zgłasza-
nych do ubezpieczenia, w terminie uzgodnionym z zamawiającym. Zapis niniejszy w żadnym 
wypadku nie stanowi obowiązku wykonawcy do odbycia wizji w terenie. 

4. Termin wykonania zamówienia 
4.1. Termin wykonania zamówienia: od 28.12.2020 r. do 23.10.2020r. 

https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
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a. Część I zamówienia: od 28.12.2020 r. do 23.10.2023r 
b. Część II zamówienia:  

Wariant imienny: I okres polisowy: 1.10.2021 - 23.10.2021, II  okres polisowy: 
24.10.2021 – 23.10.2022, III okres polisowy: 24.10.2022 – 23.10.2023. 
Wariant drużynowy: I okres polisowy: 28.12.2020 - 23.10.2021, II  okres polisowy: 
24.10.2021 – 23.10.2022, III okres polisowy: 24.10.2022 – 23.10.2023. 

4.2. W I części zamówienia, dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzające obowiązkowe ubezpie-
czenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), auto casco (AC), 
assistance (Ass) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) będą 
wystawiane na pełny roczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania 
zamówienia od następnego dnia po dniu wygasania dotychczasowych umów, a następnie  
na drugi i trzeci okres ubezpieczenia. W odniesieniu do pojazdów, których termin ubezpieczenia 
AC, Ass lub NNW różni się od terminu ubezpieczenia obowiązkowego OC, w pierwszym rocznym 
okresie ubezpieczenia te będą wyrównywane na dzień końca ubezpieczenia OC, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt. 4.2.1 poniżej. 

4.2.1. Zamawiający przeprowadzi wyrównanie wszystkich okresów ubezpieczeń komunikacyjnych. 
Za datę wyrównania należy przyjąć ostatni dzień pierwszego rocznego okresu trwania umowy  
w sprawie zamówienia, a za początek ochrony po wyrównaniu okresów ubezpieczenia – pierwszy 
dzień kolejnego rocznego okresu realizacji umowy. Dla wszystkich pojazdów nabytych po 
wskazanym dniu wyrównania również realizowane będzie ujednolicenie okresów ubezpieczenia, 
z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
dotyczących minimum 12-miesięcznego okresu umowy ubezpieczenia. Rozliczenie składki 
następować będzie „co do dnia”, za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych 
ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy. 

4.2.2. W przypadku jakichkolwiek ubezpieczeń i doubezpieczeń, w tym zawieranych na okres 
krótszy od jednego roku, nie będzie miała zastosowania składka minimalna z polisy. 

4.3. Dokumenty ubezpieczeniowe w części II zamówienia, dotyczące ubezpieczenia nieszczęśliwych 
wypadków członków OSP będą wystawiane, zgodne z terminem wykonania zamówienia, z 
wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty 
ubezpieczeniowe będą wystawione licząc od następnego dnia po dniu wygaśnięcia tych umów do 
końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia, a następnie na drugi i trzeci, pełny 
roczny okres ubezpieczenia. Składka za polisy te rozliczana będzie według zasady „co do dnia” za 
faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą i nie będzie miała 
zastosowania składka minimalna z polisy. W związku z tym łączne wynagrodzenie wykonawcy 
może być niższe niż wynikające z ceny ofertowej (dla majątku o takiej samej wartości, jak podany 
w niniejszej specyfikacji), która dla uproszczenia obliczeń obejmuje dwa roczne okresy 
ubezpieczenia. 

4.4. Pomimo wyrównania okresów ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, wykonawcy zobligowani 
są przedstawić w formularzu oferty i zawartym w nim formularzu cenowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do specyfikacji cenę (składkę) za pełne 36 miesięcy. 

5. Warunki udziału w postępowaniu 
5.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 „ustawy”; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

jeżeli wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający w odniesieniu do tego warunku 
wymaga posiadania przez wykonawcę zezwolenia lub statusu członkowskiego w określonej 
organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiają-
cego usługi ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie 
określa minimalnego poziomu zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie 
określa minimalnego poziomu zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 
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5.2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 „ustawy” wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
5.3. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia 

żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów wskaza-
nych w art. 24 ust. 1 „ustawy” i każdy z wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadze-
nia działalności ubezpieczeniowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

5.4. Zgodnie z art. 22a „ustawy”, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych. Z uwagi jednak na fakt, że zamawiający nie określa warunków 
udziału w postępowaniu innych, niż obowiązek posiadania przez każdego wykonawcę 
uprawnienia, od którego uzależnione jest prawo świadczenia usług ubezpieczeniowych objętych 
przedmiotem zamówienia, art. 22a „ustawy” w niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania, 
ponieważ każdy wykonawca – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r.  
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej musi posiadać własne uprawnienia i nie może 
w zakresie tym powoływać się na zasoby innych podmiotów. 

5.5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający 
ustanawia obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części niniejszego 
zamówienia. Za kluczową część zamówienia uznaje się świadczenie usługi ochrony ubezpiecze-
niowej i gotowość do wypłaty odszkodowania oraz wypłata tego odszkodowania.  

5.6. Zgodnie z art. 36b ust. 1 „ustawy” zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę tych części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców. 

5.7. Zgodnie z art. 36b ust. 1a „ustawy”, wobec zamówienia na usługi ubezpieczeniowe, które mają 
być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 
zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są 
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego  
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację tych usług. 

5.8. Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, zamie-
szcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, w zakresie określonym we wzorze, 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5.9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego reali-
zacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 
ust. 1 pkt 1 „ustawy”, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

5.10. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wyklu-
czenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierze-
nia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5.11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5.12. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Wykluczenie wykonawcy następuje w sposób zgodny z przepisami „ustawy”. 

6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz warunki wykluczenia wykonawcy 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 „ustawy”.   

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

7.1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 „ustawy”, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania 
ofert oświadczenie w zakresie określonym we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej 
SIWZ, będące wstępnym potwierdzeniem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 „ustawy” oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 
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o którym mowa w pkt. 7.1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówie-
nie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
do wykluczenia. 

7.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 „ustawy”, wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez 
zamawiającego na stronie internetowej platformy zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 „ustawy”, przekazuje zamawiającemu w postaci elektronicznej – za pośrednictwem 
platformy - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 „ustawy”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
o których mowa w art. 22b ust. 2 „ustawy”, zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca, 
którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie aktualnych 
na dzień złożenia dokumentów: 

a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany 
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członko-
wskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub 

b) dokumentu potwierdzającego status członkowski wykonawcy w określonej organizacji,  
od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

o ile dokumentacji tej zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólno-
dostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia  
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

7.5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca  
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

7.6. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, których oferta 
została oceniona najwyżej, każdy z tych wykonawców jest zobowiązany przedstawić 
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.3 – 7.4 lub 7.15. 

7.7. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego  
lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem,  
za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 7.1., które należy złożyć w oryginale. 

7.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (nie dotyczy niniejszego postępowania), wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

7.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

7.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia 
dokumentu lub oświadczenia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.11. Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r.  
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, jeżeli oryginał 
dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 „ustawy”, lub inne dokumenty  
lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone  
w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną 
kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 
W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadcze-
nia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo 
odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasa-
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dach określonych w art. 22a ustawy (nie dotyczy niniejszego postępowania), albo przez 
podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu  
lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

7.12. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

7.13. W przypadku, gdy wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów pod określo-
nymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wówczas 
zamawiający pobierze samodzielnie oświadczenia lub dokumenty w formie elektronicznej 
z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

7.14. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub niepodleganie wykluczeniu z postępowania, 
które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 „ustawy”, zamawiający w celu 
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 „ustawy”, korzysta 
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są aktualne. 

7.15. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca 
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji 
może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ  
lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikująca kraju, w którym wykonawca  
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu 
lub uzyskania certyfikacji, w miejsce dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 

7.16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy rozporzą-
dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz rozporzą-
dzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami 

8.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym  
a wykonawcami, a w szczególności składanie ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień  
lub informacji, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 
platformy zakupowej: https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.  

8.2. Zamawiający informuje, że platforma zakupowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików  
o łącznej wielkości nie przekraczającej 150 MB. W związku z tym, większe pliki zaleca się 
skompresować do jednego pliku archiwum w celu nieprzekroczenia tej wielkości. 

8.3. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej  
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed 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. 
Uwaga: wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ należy dodatkowo złożyć w wersji edytowalnej. 

8.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

8.6. Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza  
na stronie internetowej platformy zakupowej, na której udostępniana jest SIWZ, tj. na stronie 
https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. 

8.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
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wątpliwości dotyczących treści SIWZ, o którym mowa w art. 38 ust. 3 „ustawy”.  
8.8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający zamieści na stronie internetowej 
platformy zakupowej, na której udostępniana jest SIWZ.  

8.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

8.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie internetowej platformy 
zakupowej, na której udostępniana jest SIWZ.  

8.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub 
wprowadzonych zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia 
zamawiającego. 

8.12. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami  
w sprawach dotyczących procedury przetargowej są osoby wymienione w pkt. 1.3 specyfikacji. 

9. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 

10. Termin związania ofertą 
10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

10.4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a „ustawy” zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi 
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 „ustawy”, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert 
11.1. Przygotowanie oferty 
11.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia. 
11.1.2. Oferty sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 
11.1.2.1. Sposób sporządzenia i składania ofert oraz właściwych oświadczeń i dokumentów przewidzia-

nych przepisami prawa, a także pełnomocnictw określają również: ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – 
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 
zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  
17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania  
i przechowywania dokumentów elektronicznych. 

11.1.2.2. Zgodnie z informacją zawartą w punkcie poprzedzającym, Zamawiający dopuszcza składanie 
ofert w formie pisemnej, papierowej. Ofertę taką, wraz z oświadczeniami oraz – jeśli dotyczy – 
pełnomocnictwem, należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej 
zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i adresem wykonawcy i 
zaadresowanej na siedzibę pełnomocnika zamawiającego: Inter-Broker sp. z o.o. Oddział 
Wrocław ul. Legnicka 57H/21, 54-203 Wrocław. Ofertę w formie pisemnej, papierowej, należy 
złożyć w terminie ustalonym dla ofert składanych w postaci elektronicznej. 

11.1.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej 
treści, pod rygorem nieważności. 

11.1.4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
11.1.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
11.1.6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie 
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wymagane dokumenty i oświadczenia. 
11.1.7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 
11.1.7.1. oświadczenia oraz dokumenty wymagane w rozdziale 7 niniejszej SIWZ, 
11.1.7.2. formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;  

w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców 
składających wspólną ofertę, 

11.1.7.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

11.1.7.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów 
składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy 
zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. 

11.1.8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 11.1.7.3 i 11.1.7.4 powinno być przekazane wraz z ofertą 
elektronicznie w formie oryginału lub w formie kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie. 

11.1.8.1. W przypadku składania oferty w formie pisemnej, papierowej, pełnomocnictwa powinny być 
przedstawione również w formie pisemnej – w oryginale lub w formie kopii poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem. 

11.1.9. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi  
w dokumencie rejestrowym wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomo-
cnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezen-
tacji wykonawcy, a w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia - przez ustanowionego pełnomocnika. 

11.1.9.1. Oferta oraz oświadczenia składające się na ofertę w formie pisemnej, papierowej powinny być 
podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę 
umocowaną przez osobę uprawnioną.  

11.1.10. W przypadku przekazywania przez wykonawcę plików poddanych kompresji, opatrzenie pliku 
zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest 
równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich 
elektronicznych kopii dokumentów zawartych w pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych 
odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie 
zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (nie 
dotyczy niniejszego postępowania), albo przez podwykonawcę. 

11.1.11. Wykonawca może wprowadzić w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy 
zakupowej, zmiany do złożonej oferty przed upływem terminu do składania ofert. 

11.1.12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak 
składana oferta. Zamawiający zaleca odpowiednie opisanie przesyłanych plików, tj. opatrzenie 
ich dopiskiem „ZMIANA”. 

11.1.13. Plik opatrzony dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarty przy otwieraniu oferty wykonawcy, który 
wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury zostanie dołączony do oferty. 

11.1.14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę  
za pośrednictwem platformy zakupowej. 

11.1.15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę złożoną  
w formie pisemnej, papierowej. Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert 
winna być dokonana poprzez złożenie kolejnej oferty, dodatkowo opisanej na opakowaniu i na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji (formularz oferty) hasłem 
„ZMIANA”. Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być 
dokonane poprzez złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć 
w opakowaniach /kopertach zamkniętych i opisanych w sposób określony w pkt. 11 z dodatkową 
informacją „WYCOFANIE”. 

11.1.16. Zamawiający zobowiązuje wykonawców, aby - w przypadku występowania w ofercie 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca będzie 
chciał zastrzec przed dostępem – informacje te zostały załączone do oferty w osobnym pliku z 
dopiskiem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, a w odniesieniu do oferty składanej w formie 
pisemnej, papierowej – aby informacje takie zostały umieszczone w odrębnej kopercie, 
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dołączonej do oferty i oznaczonej napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. 
11.1.17. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ww. ustawy rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie 
są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 
podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  

11.1.18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.1.19. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 „ustawy” oraz 
informacji jawnych na podstawie innych przepisów. 

11.1.20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie (oznaczenie/ 
opisanie) przez wykonawcę dokumentów określonych jako zastrzeżone. 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
12.1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamie-

szczonej pod adresem: https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, nie 
później niż do dnia 07.12.2020 r. do godz. 12:00.  

12.2. Plik załączony przez wykonawcę na platformie zakupowej, nie jest widoczny dla zamawiającego 
oraz operatora platformy, gdyż istnieje w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku 
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert.  

12.3. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci wykonawcy bez jej otwierania niezwłocznie. 
12.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2020 r. o godz., 12:15 w siedzibie pełnomocnika 

zamawiającego. 
12.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, 

że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 
12.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie każdej części zamówienia. 
12.7. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informa-

cje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
12.8. Zgodnie z art. 86 ust. 5 „ustawy” niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści 

na stronie internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 
12.9. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 „ustawy”, protokół wraz z załącznikami jest jawny. 

Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

12.10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł i wykazał, że nie mogą one być udostępniane. 

13. Opis sposobu obliczania ceny 
13.1. Cenę na każdą wybraną część zamówienia należy obliczyć za pełen 36-miesięczny okres 

zamówienia, a także za cały przedmiot zamówienia opisany w załącznikach nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d i 1e 
do SIWZ. Ostateczna cena (składka) za realizację zamówienia uzależniona będzie od okresów 
ubezpieczenia, o których zamawiający informuje w rozdziale czwartym niniejszej specyfikacji. 

13.2. Cenę za ubezpieczenie auto casco pojazdów mechanicznych należy naliczyć od podanej  
w odpowiednim załączniku do specyfikacji sumy ubezpieczenia pojazdu zgłaszanego do tego 
ubezpieczenia. Wobec obiektywnej zmienności w czasie wartości pojazdów, składka  
za ubezpieczenie danego pojazdu w zakresie auto casco zależna będzie od jego aktualnej 
wartości rynkowej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego. 

13.3. Cena winna obejmować wszystkie koszty odnoszące się do całego cyklu życia produktu i zapewnić 
wykonanie zamówienia zgodnie z podstawowymi zasadami ubezpieczeniowymi, a w szczegól-

https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
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ności realności, pełności, pewności oraz szybkości wypłaty odszkodowań i świadczeń. 
13.4. Cenę należy podać w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
13.5. Przy podawaniu ceny należy uwzględnić fakt, że usługa jest zwolniona z podatku VAT - zgodnie 

z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

14.1. Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami: 

14.1.1. Część I zamówienia: 
1) cena - 60% 
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 40% 

14.1.2. Część II zamówienia 
1) cena - 60% 
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 40% 

14.2. Opis kryteriów: 

14.2.1. Część I zamówienia 
14.2.1.1. Kryterium „Cena” 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów 
w kryterium „Cena” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

 Cena najtańszej ważnej oferty   
Cn = ---------------------------------------- × Kp × Wc 

 Cena oferty badanej   

gdzie: 
Cn – ilość punktów w kryterium „Cena” 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60% 

14.2.1.2. Kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” 
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, 
zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem 
ocenianej ofercie „małych” punktów, określonych przy poszczególnych klauzulach podanych  
w punkcie 14.2.2.3. Punkty „małe” za warunki pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) 
nie będą przyznawane. Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego 
wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 
fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności 
od przyjętych klauzul i postanowień. Ilość punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne 
postanowienia szczególne fakultatywne” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

 Imp   

Pp = ---------------------------------- × Kp × Wk 
 100 pkt   

gdzie:  
Pp – ilość punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” 
Imp – ilość „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe 
i inne postanowienia szczególne fakultatywne 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 
fakultatywne” = 40% 

14.2.1.3. Wykaz klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych, 
dotyczących I części zamówienia 
− Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, 

że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania 
odszkodowania – 20 punktów 

− Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 20 punktów 
− Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia auto casco powstałe podczas 
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kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem 
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – 10 punktów 

− Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez każdy roczny okres 
ubezpieczenia pojazdów – 20 punktów 

− Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 20 punktów 
− Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 10 punktów 

14.2.2. Część II zamówienia 
14.2.2.1. Kryterium „Cena” 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów 
w kryterium „Cena” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

 Cena najtańszej ważnej oferty   
Cn = ---------------------------------------- × Kp × Wc 

 Cena oferty badanej   

gdzie: 
Cn – ilość punktów w kryterium „Cena” 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60% 

14.2.2.2. Kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” 
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne”, 
zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem 
ocenianej ofercie „małych” punktów, określonych przy poszczególnych klauzulach podanych  
w punkcie 14.2.2.3. Punkty „małe” za warunki pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) 
nie będą przyznawane. Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego 
wykonawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 
fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności 
od przyjętych klauzul i postanowień. Ilość punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne 
postanowienia szczególne fakultatywne” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

 Imp   

Pp = ---------------------------------- × Kp × Wk 
 100 pkt   

gdzie:  
Pp – ilość punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” 
Imp – ilość „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe 
i inne postanowienia szczególne fakultatywne 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 
fakultatywne” = 40% 

14.2.2.3. Wykaz klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych fakultatywnych, 
dotyczących II części zamówienia 

- Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości 5% płaconej składki – 10 
punktów 

- Objęcie bezskładkowym ubezpieczeniem 10 nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia – 30 punktów 

- Przy doznaniu przez ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego 
25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym 
dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu – tzw. progresywne ustalanie 
odszkodowania -20 punktów 

- Zwiększenie świadczenia dodatkowego z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, 
będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego zakresem i umową 
ubezpieczenia do kwoty 100,00 zł za każdy dzień pobytu, licząc od 3 dnia pobytu przez 
okres maksymalnie 90 dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia – 30 punktów 

- Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu 
w wysokości 5% sumy ubezpieczenia – 10 punktów 
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14.3. Wynik oceny ofert 
Łączna ilość punktów oferty – odrębnie w każdej części zamówienia - stanowi sumę ilości 
punktów przyznanych w kryterium „Cena” (Cn) i ilości punktów przyznanych w kryterium 
„Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” (Pp). 
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta – odrębnie w każdej części zamówienia, która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia publicznego, tzn. oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów. 
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów. 

15. Wybór najkorzystniejszej oferty 
15.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 „ustawy”, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych  
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1. 

15.2. Zgodnie z art. 26 ust. 2f „ustawy”, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 
postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,  
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

15.3. Zgodnie z art. 26 ust. 3 „ustawy”, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 
25a ust. 1 „ustawy”, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, 
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień  
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

15.4. Zgodnie z art. 26 ust. 3a „ustawy”, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo 
złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym. chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

15.5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz – z zastrzeżeniem poprawiania przez zamawiającego 
omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 „ustawy” - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

15.6. Składanie, uzupełnianie lub poprawianie oświadczeń lub dokumentów, a także udzielane 
wyjaśnień na podstawie wezwania zamawiającego będzie następować przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, na wskazany adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem 
platformy zakupowej, zgodnie z dyspozycją zawartą w wezwaniu, przy czym: 

15.6.1. dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą być składane na wezwanie zamawiającego  
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem; poświadczenie za zgodność z oryginałem 
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego; 

15.6.2. w przypadku składania, uzupełniania lub poprawiania aktualnego na dzień składania ofert 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 „ustawy”, określonego we wzorze, stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, jego złożenie na wezwanie zamawiającego może 
nastąpić w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym; 

15.6.3. wyjaśnienia mogą być składane na wezwanie zamawiającego w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

15.7. Zgodnie z art. 87 ust. 2 „ustawy” zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
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2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
15.7.1. Jako oczywistą omyłkę rachunkową podlegającą poprawieniu, zamawiający w szczególności uzna 

rozbieżność pomiędzy podaną w ofercie ceną łączną za wykonanie zamówienia z łączną ceną  
za wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym, albo podaną w ofercie łączną ceną  
i łączną ceną za wszystkie ubezpieczenia podaną w formularzu cenowym z ceną wynikającą  
z podsumowania poszczególnych pozycji formularza cenowego, przyjmując jako cenę prawidłową 
kwotę wynikającą z podsumowania cen poszczególnych pozycji formularza cenowego. 

15.8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę; 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

15.9. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 15.8, 
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
ustalonej z uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na to ustalenie a nastąpiły 
po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający 
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 15.8.  

15.10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa 
na wykonawcy. 

15.11. Zgodnie z art. 90 ust. 3 „ustawy”, zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił 
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 
oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

15.12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

15.13. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert, określo-
nych w niniejszej SIWZ. 

15.14. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

15.14.1. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych, niż 
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zaoferowane w złożonych ofertach. 
15.15. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 „ustawy”, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

15.16. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 15.15, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający 
może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. 

15.17. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę z powodów, o których mowa w art. 24 
ust. 1 „ustawy”. 

15.18. Zamawiający odrzuci oferty wykonawców, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 
i art. 90 ust. 3 „ustawy”. 

15.19. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w całości lub w części, jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15.20. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

16.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,  
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,   
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
4) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,  
6) unieważnieniu postępowania, 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16.1.1. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 „ustawy”, informacja, o której mowa 
w pkt 16.1 ppkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione 
przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 

16.2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 16.1 ppkt 1 i 4-6, na stronie 
internetowej. 

16.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt. 16.1, jeżeli ich ujawnienie 
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

16.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 
„ustawy”, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

16.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 
przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 16.4, jeżeli: 
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono 
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tylko jedną ofertę; lub 
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 „ustawy” upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 „ustawy” lub w następstwie jego 
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

16.6. Na podstawie art. 23 ust. 4 „ustawy”, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania wykonawców występujących 
wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych wykonawców za wykonanie 
zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej odpowiedzialności 
wykonawców wobec zamawiającego. 

16.7. W celu zawarcia umowy zamawiający zażąda dopełnienia następujących formalności: 
1) wskazania osób umocowanych do zawarcia umowy, 
2) okazania pełnomocnictw, o ile z okoliczności wynikać będzie konieczność posiadania pełnomocnictw, 
3) wyznaczenia osoby/osób do utrzymywania bieżących kontaktów. 
Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy 
(dopuszcza się możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną, ale wyłącznie przy 
zachowaniu terminów wyznaczonych przez zamawiającego co do dostarczenia przez 
wykonawcę podpisanych egzemplarzy umowy do siedziby zamawiającego). 

16.8. Najpóźniej w terminie 3 dni przed planowaną datą zawarcia umowy, wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia dokumentu stanowiącego jej załącznik, określającego szczegółowy sposób 
obliczenia składki, tzn. zastosowane stawki i składki roczne w odniesieniu do poszczególnych 
składników mienia i rodzajów ubezpieczenia, dające w rezultacie zaoferowaną przez wykonawcę 
cenę. Poprawność przedstawionych stawek i składek częściowych zweryfikowana zostanie przez 
zamawiającego i brokera ubezpieczeniowego i w razie konieczności wykonawca zostanie 
wezwany do poprawienia przedstawionych składek i stawek celem uzyskania zaproponowanej 
ceny ofertowej. 

16.9. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca jest zobowiązany 
do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych w przeciągu 7 dni od otrzymania od brokera 
ubezpieczeniowego wniosków. W razie niemożliwości wystawienia dokumentów tych we 
wskazanym terminie, wykonawca jest zobowiązany do wystawienia noty pokrycia ubezpiecze-
niowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie  
i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od następnego dnia od daty zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu 
wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych. 

16.10. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie 
poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny zakres, przedmiot i okres 
ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu  
i na rzecz zamawiającego oraz każdego podmiotu objętego zamówieniem. 

16.11. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

16.12. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamawiający może nie ujawniać niektórych informacji, 
jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, lub mogłoby naruszyć uzasadnione interesy gospodarcze wykonawców lub 
mogłoby zakłócić konkurencję pomiędzy nimi. 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach 
Zamawiający wymaga od wybranego w każdej części zamówienia wykonawcy, aby zawarł 
z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze, 
stanowiącym załączniki - odpowiednio nr  4 i 4a do niniejszej specyfikacji. 
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19. Informacja dotycząca umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 
zamówień 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6 „ustawy”.  

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli 
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 
Zamawiający nie wymaga, ani nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22. Informacja dotycząca ofert częściowych 
Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

23. Informacja dotycząca przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

24. Informacja o wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji 
określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Nie dotyczy prowadzonego postępowania. 

25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie między zamawiającym 
a wykonawcą zostanie przeprowadzone w polskich złotych. 
 

26. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przedmiotowym postępowaniu,  
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 „ustawy”. 

27. Informacja dotycząca przewidywanych wymagań zamawiającego, o których mowa 
w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 „ustawy”. 

28. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień 
publicznych 
Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się  
do wszystkich istotnych cech zamówienia, którymi są: 
− przedmiot ubezpieczenia, 
− sumy ubezpieczenia, 
− okresy ubezpieczenia, 
− optymalna kompleksowość ochrony ubezpieczeniowej, 
− rodzaj ubezpieczenia, 
− pełność i szczelność ochrony ubezpieczeniowej (warunki i zakres), 
− sprawna likwidacja szkód, szybkość wypłaty odszkodowań oraz ich kompensacyjność, 
− ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wykonawcy, 
− obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego, 
spełniając w ten sposób pierwszy z wymogów nadania kryterium pozacenowemu wagę 
mniejszą niż 40%, wynikający z art. 91 ust. 2a „ustawy”. 

29. Informacja dotycząca przewidywanych wymagań zamawiającego, o których mowa  
w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych 

29.1. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
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§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z 
późn. zm.)  

29.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na ocenie ryzyka 
ubezpieczeniowego, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy   z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) 

29.3. 1.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowód w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

29.4. 1.3. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu 
wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem 
okresu wykonywania zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić 
inną osobę do wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 
powyższe wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia.                                                       

29.5. 1.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowę o pracę osób wykonujących 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

29.6. a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 
dokonywania oceny; 

29.7. b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów. 

29.8. Niezłożenie przez Wykonawcę  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 

29.9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

30. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego 
− adres strony internetowej: www.interbroker.pl  
− adres platformy zakupowej: www.interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 
− adres poczty elektronicznej: wroclaw@interbroker.pl    

31. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

31.1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 
przepisy Działu VI „ustawy”. 

31.2. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów „ustawy” przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale 
VI „ustawy”. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 „ustawy”. 

31.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami „ustawy” czynności zamawia-
jącego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

https://muzeum1939.pl/
http://www.interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
mailto:wroclaw@interbroker.pl
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31.4. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 „ustawy”, 
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

31.4.1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 
31.4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
31.4.3. odrzucenia oferty odwołującego; 
31.4.4. opisu przedmiotu zamówienia; 
31.4.5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 
31.5. Odwołanie winno 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. 

31.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

31.7. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

31.8. 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. 180 ust. 
5 zdanie drugie „ustawy” albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

31.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie  Zamówień Publicznych lub 
SIWZ na stronie internetowej. 

31.10. Jeżeli zamawiający – mimo takiego obowiązku – nie prześle wykonawcy zawiadomienia  
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

31.10.1. 5 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; 

31.10.2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

31.11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
SIWZ, Zamawiający ma prawo przedłużyć termin składania ofert. 

31.12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

31.13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania  innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

31.14. 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 postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

31.15. 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. 

31.16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy 
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

31.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie – w formie pisemnej lub ustnie  
do protokołu. Zasady dotyczące wnoszenia odpowiedzi na odwołanie, w tym uwzględnienia 
zarzutów przedstawionych w odwołaniu oraz sprzeciwu wobec uwzględnienia zarzutów 
postawionych w odwołaniu, zostały określone w art. 186 „ustawy”. 

31.18. Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. 
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 
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uiszczenia dołącza się do odwołania. Zasady dotyczące uiszczania wpisów oraz zwrotu 
kosztów wpisu (o ile dotyczy) zostały określone w art. 187 „ustawy”. 

31.19. Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia 
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. 

31.20. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Krajowa Izba Odwoławcza orzeka w wyroku;  
w pozostałych przypadkach wydawane jest postanowienie. 

31.21. Informacje dotyczące oddalenia lub uwzględnienia  odwołania zostały określone  w art. 192 
„ustawy”. 

31.22. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

31.23. Skargę wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora wyznaczonego 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

31.24. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnie-
nie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia  
w całości lub w części. 

31.25. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

31.26. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu 
skargi do sądu. W razie stwierdzenia bezzasadności skargi – sąd oddala ją wyrokiem, natomiast 
w przypadku jej uwzględnienia – zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do 
istoty sprawy. W pozostałych sprawach sąd wydaje postanowienie. Sąd nie może orzekać co 
do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. 

31.27. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 
skarga kasacyjna. 

31.28. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny 
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

32. Postanowienia końcowe 
32.1. W trakcie prowadzenia postępowania zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania 

o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 1a i 1b „ustawy”. 
32.2. Uczestnicy postępowania mają prawo zapoznania się z protokołem postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz z załącznikami, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania. 

32.3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki na wniosek. 
32.4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub droga elektroniczną, 
zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

32.5. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca, w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, 
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

32.6. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest 
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych 
do przesłania dokumentów, zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób, 
w jaki mogą być one udostępnione. 

32.7. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający dokonuje 
odpłatnie. 

32.8. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, 
w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania 
i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przysyła ich kopie w terminie 
przez siebie wyznaczonym, nie później jednak, niż w dniu przesłania informacji o wyborze 
najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania. 

33. Spis załączników do SIWZ: 
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Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający postanowienia 
obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka 
Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne 
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia 
pojazdów mechanicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wschowa, dotyczący 
części I zamówienia 
Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne 
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Wschowa, dotyczący części II zamówienia 
Załącznik nr 1c: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne – 
definicje pojęć i obligatoryjną treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I i II zamówienia 
Załącznik nr 1d: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule dodatkowe 
i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I i II zamówienia 
Załącznik nr 1e: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wykaz mienia 
zgłaszanego do ubezpieczenia, dotyczący części I zamówienia oraz przebieg ubezpieczenia.  
Załącznik nr 2: Formularz „Oferta” 
Załącznik nr 3: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu 
Załącznik nr 3a: Klauzula informacyjna RODO 
Załącznik nr 4: Wzór umowy dotyczący części I zamówienia 
Załącznik nr 4a: Wzór umowy dotyczący części II zamówienia 
Załącznik nr 5: Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności bądź braku przynależności 
do grupy kapitałowej 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: Gmina Wschowa Strona 23 z 51 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załączniki nr 1,1a,1b,1c,1d, 1e i 1f do SIWZ  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dwóch odrębnych dokumentach: załączniki 
nr 1, 1a, 1b, 1c i 1d do SIWZ w jednym, załącznik nr 1e z wykazem mienia oraz przebiegiem 
ubezpieczenia w drugim (w formacie excel). 
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Załącznik nr 2 do SIWZ: Formularz ofertowy 
 

FORMULARZ OFERTA 

I. Dane dotyczące wykonawcy  

A. Firma wykonawcy (należy wpisać dane wykonawcy, który posiada uprawnienia do wykonywania 
działalności ubezpieczeniowej, tzn. centralę zakładu ubezpieczeń lub główny oddział w Polsce 
w przypadku zagranicznego zakładu ubezpieczeń): 

Firma (nazwa)*: 
................................................................................................................................................................ 

Adres: 
................................................................................................................................................................ 

Telefon/faks: 
................................................................................................................................................................ 

NIP: 
................................................................................................................................................................ 

REGON: 
................................................................................................................................................................ 

e-mail: 
................................................................................................................................................................ 

*w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 
podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców 

B. Jednostka wykonawcy, która będzie brała udział w realizacji zamówienia (należy wpisać dane 
oddziału, przedstawicielstwa, innej jednostki organizacyjnej wykonawcy lub przedsiębiorcy wykonującego 
czynności na rzecz wykonawcy w formie podobnej do przedstawicielstwa - jeśli dotyczy): 

Firma (nazwa): 
................................................................................................................................................................ 

Adres: 
................................................................................................................................................................ 

Telefon/faks: 
................................................................................................................................................................ 

C. Osoba uprawniona przez wykonawcę do podpisania i złożenia niniejszej oferty (jeśli dotyczy): 

Imię i nazwisko: 
................................................................................................................................................................ 

Stanowisko: 
................................................................................................................................................................ 

Telefon/faks: 
................................................................................................................................................................ 

e-mail: 
................................................................................................................................................................ 
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II. Dane dotyczące zamawiającego: 

Gmina Wschowa  
Rynek 1 
67-400 Wschowa 

III. Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na ,,Ubezpieczenie majątku jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy 
Wschowa”, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę: 

  

A. Część II zamówienia - „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej Gminy Wschowa” 
 

.......................................... PLN, słownie złotych ……………………………………………………………….. 
/ usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm./ 

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej. 

Termin wykonania zamówienia: od 28.12.2020 do 23.10.2023 r.  
Termin związania ofertą i warunki płatności: zgodne z postanowieniami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

Uwaga - jeśli Wykonawca nie składa oferty na niniejszą część zamówienia należy postawić kreskę 
lub wprowadzić zapis: Nie dotyczy. 

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 

lp. Zakres zamówienia 
Składka za 36 

miesięcy 

1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zł 

2 Ubezpieczenie auto casco zł 

3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów zł 

Razem składka do zapłaty za II część zamówienia (suma składek z wierszy 1,2,3): zł 

 
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części 

II zamówienia 
Akceptacja 

Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, 
że koszt jego naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania 
odszkodowania – 20 punktów 

 

Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej – 20 punktów  

Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia auto casco powstałe podczas kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii – 10 punktów 

 

Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez każdy roczny okres 
ubezpieczenia pojazdów – 20 punktów 

 

Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – 20 punktów  

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego – 10 punktów  
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   W  kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień szczególnych proszę wpisać słowo „Tak” 
w przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nieprzyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” 
uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego. W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia 
szczególnego, lecz w innej wersji niż podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych. 
 
…………………………………………………… 

                
    Data 

……………………………………………….……………………… 
(podpis osoby/osób uprawnionej/nych  

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców) 
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B. Część III zamówienia - „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wschowa” 

 
.......................................... PLN, słownie złotych ……………………………………………………………….. 

/ usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm./ 

wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej. 

Termin wykonania zamówienia: 28.12.2020 r. do 23.10.2023 r.  
Termin związania ofertą i warunki płatności: zgodne z postanowieniami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

Uwaga - jeśli Wykonawca nie składa oferty na niniejszą część zamówienia należy postawić kreskę 
lub wprowadzić zapis: Nie dotyczy. 

 

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA 

lp. Zakres zamówienia 
Składka za 36 

miesięcy 

1 
Ubezpieczenie imienne następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

zł 

2 
Ubezpieczenie bezimienne następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy  
o ochronie przeciwpożarowej  

zł 

Razem składka do zapłaty za III część zamówienia (suma składek z wierszy 1, 2 ): zł 

 
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części 

III zamówienia 
Akceptacja 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego w wysokości 5% płaconej składki – 10 
punktów 

 

Objęcie bezskładkowym ubezpieczeniem 10 nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia – 30 punktów 

 

Przy doznaniu przez ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego 
25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym 
dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu – tzw. progresywne ustalanie 
odszkodowania -20 punktów 

 

Zwiększenie świadczenia dodatkowego z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, 
będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego zakresem i umową 
ubezpieczenia do kwoty 100,00 zł za każdy dzień pobytu, licząc od 3 dnia pobytu przez 
okres maksymalnie 90 dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia – 30 punktów 

 

Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu 
w wysokości 5% sumy ubezpieczenia – 10 punktów 

 

 

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień szczególnych proszę wpisać słowo „Tak” 
w przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nieprzyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” 
uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego. W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia 
szczególnego, lecz w innej wersji niż podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych. 

 
…………………………………………………… 

                      Data 

……………………………………………….……………………… 
(podpis osoby/osób uprawnionej/nych  

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców) 
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IV. Oświadczamy, że: 
1) nie partycypujemy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania (części 

zamówienia), jako wykonawca, 
2) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z wyjaśnieniami  

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej modyfikacjami (jeżeli takie miały miejsce)  
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, 

3) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia 
oferty, 

4) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, 

5) przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy 
oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane i wyrażamy gotowość realizacji zamówienia 
zgodnie z postanowieniami specyfikacji i mowy, 

6) najpóźniej w terminie 3 dni przed datą zawarcia umowy przedstawimy dokument kalkulacyjny 
stanowiący jej załącznik, określający szczegółowy sposób obliczenia składki, tzn. zastosowane stawki 
i składki roczne w odniesieniu do poszczególnych składników mienia i rodzajów ubezpieczenia, 

7) wybór niniejszej oferty: 
− nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;* 
− będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym 
zakresie:*.......................................................................................................................................................................................  

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku  
od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania 
oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Brak wymaganych skreśleń w oświadczeniu wyżej oznacza,  
że złożona oferta nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

8) Wyrażamy zgodę na: 
a) ratalną płatność składki, z zastrzeżeniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 
b) przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności, 
c) przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez zamawiającego (obligatoryjnych) dla 

poszczególnych rodzajów ubezpieczeń i ryzyk wymienionych w specyfikacji i jej załącznikach, 
d) przyjęcie zaznaczonych przez nas warunków fakultatywnych przypisanych dla poszczególnych 

rodzajów ubezpieczeń, 
e) na wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych na okres krótszy niż 1 rok; w takim przypadku 

składka rozliczana będzie „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, 
f) rezygnację ze stosowania składki minimalnej z polisy. 

9) zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następujący zakres usług, objętych 
przedmiotem zamówienia:   

L.p. Zakres usług ubezpieczeniowych Podwykonawca (firma) 

   

   

* niepotrzebne skreślić 

V. Sposób reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* 
(pełnomocnik) na potrzeby niniejszego zamówienia jest następujący: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………….. 

Stanowisko: …………………………………………………………………….. 

Telefon / Faks …………………………………………………………………….. 

Zakres pełnomocnictwa: 
1) do reprezentowania w postępowaniu* 
2) do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy* 

* niepotrzebne skreślić (wypełniają wyłącznie wykonawcy składający ofertę wspólną) 
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VI. Informacje dotyczące wykonawcy:  

Czy wykonawca jest mikro przedsiębiorstwem ?  TAK/NIE * 
Czy wykonawca jest małym przedsiębiorstwem ?  TAK/NIE * 
Czy wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem? TAK/NIE* 

* niepotrzebne skreślić (dotyczy całego zakładu ubezpieczeń, a nie jego jednostki terenowej) 

VII. Oświadczamy*, że  
1) statut reprezentowanego przez nas wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 

przewiduje, że towarzystwo ubezpiecza także osoby niebędące członkami towarzystwa; 
2) w przypadku wyboru oferty reprezentowanego przez nas wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń 

wzajemnych, towarzystwo udzieli ochrony ubezpieczeniowej zamawiającemu, jako osobie 
niebędącej członkiem towarzystwa; 

3) wybór oferty towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie będzie skutkował członkostwem w tym 
towarzystwie i koniecznością wnoszenia składki członkowskiej, nawet jeśli w przeszłości 
którykolwiek z podmiotów objętych zamówieniem był lub nadal jest członkiem towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych; 

4) zgodnie z art. 111 ust 2. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i rease-
kuracyjnej zamawiający nie będzie zobowiązany do pokrywania strat towarzystwa przez wnoszenie 
dodatkowej składki ubezpieczeniowej. 

* dotyczy wyłącznie wykonawcy, który działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 

VIII. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

IX. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016), przedstawioną przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

X. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ofercie mają 
zastosowanie następujące ogólne lub/i szczególne warunki ubezpieczenia oraz aneksy do tych warunków 
(należy wpisać wszystkie ogólne i szczególne warunki z datami zatwierdzenia przez zarząd wykonawcy 
i wszystkie aneksy do tych warunków obowiązujące na dzień składania oferty): 

Lp. 
Wyszczególnienie wszystkich obowiązujących ogólnych 

i szczególnych warunków ubezpieczenia oraz aneksów do tych 
warunków, mających zastosowanie do niniejszego zamówienia 

Data zatwierdzenia 
przez Zarząd 
Wykonawcy 

Część I zamówienia 

Ubezpieczenie auto casco 

   

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 

   

Ubezpieczenie assistance (rozszerzone, odpłatne) 

   

Nazwa zastosowanego najszerszego wariantu assistance 
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Ubezpieczenie mini assistance (bezskładkowe) 

   

Ubezpieczenie Zielona Karta 

Część II zamówienia 

   

   

   

XI. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

Lp. Wyszczególnienie 

  

  

  

Niniejsza oferta oraz załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

 

 
Miejscowość i data: ……………….……… 
 

 
 

……………………………………………….……………………… 
(podpis osoby/osób uprawnionej/nych  

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ: Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………….…………………….. 

Siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………….…………………….. 

Numer REGON: …………………………………………………………………….…………………….. 

Numer NIP: …………………………………………………………………….…………………….. 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie majątku jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy 
Wschowa”, podlegający podziałowi na nw. części: 
część I: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wschowa, 
część II: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Wschowa. 

OŚWIADCZENIE 

Działając zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), składając ofertę w postępowaniu w sprawie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Ubezpieczenie majątku jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wschowa” 

Oświadczamy, że reprezentowany przez nas wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania  
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Miejscowość i data: ……………….……… 

……………………………………………….……………………… 
(podpis osoby/osób uprawnionej/nych   

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców) 

albo (złożyć oświadczenie, jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do reprezentowanego przez nas wykonawcy podstawy 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………. ustawy Prawo zamówień publicznych (podać 
mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 
ustawy). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych reprezentowany przez nas wykonawca podjął następujące środki 
naprawcze: …………………………………….…………………………………… 

 

Miejscowość i data: ……………….……… 

……………………………………………….……………………… 
   (podpis osoby/osób uprawnionej/nych     

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców) 

  

 

 Oświadczamy, że w stosunku do następującego podmiotu, któremu zamierzamy powierzyć 
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wykonanie części zamówienia jako podwykonawcy, tj.:…………………………………………………………………… 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (złożyć oświadczenie, 
jeżeli dotyczy). 

Miejscowość i data: ……………….……… 

……………………………………………….……………………… 
(podpis osoby/osób uprawnionej/nych   

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców) 

 Oświadczamy, że reprezentowany przez nas wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
określone przez zamawiającego. 

Miejscowość i data: ……………….……… 

……………………………………………….……………………… 
(podpis osoby/osób uprawnionej/nych   

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców) 
 

 Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd. 

Miejscowość i data: ……………….……… 

……………………………………………….……………………… 
(podpis osoby/osób uprawnionej/nych   

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców) 

Jednocześnie, na potrzeby wykazania bezpośredniej dostępności lub braku dostępności dla zamawia-
jącego z bezpłatnych elektronicznych baz danych dokumentów potwierdzających brak podstaw  
do wykluczenia z postępowania reprezentowanego przez nas wykonawcy i spełniania przez niego 
warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego, przedstawiamy następujące 
informacje: 

Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia, aby 
mieć możliwość świadczenia usług ubezpieczeniowych 
(prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) w państwie 
siedziby wykonawcy? 

□ Tak   □ Nie     (zaznaczyć właściwe) 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie chodzi  
i wskazać, czy wykonawca je posiada 

………………………………………..…………………………………… 

………………………………………..…………………………………… 
Czy odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej z bezpłatnych, ogólnodostępnych baz 
danych, proszę wskazać: 

□ Tak   □ Nie      (zaznaczyć właściwe) 
(adres internetowy, wydający organ lub urząd, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
………………………………………..…………………………………… 

………………………………………..…………………………………… 

Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie dotyczące braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu musi być złożone przez każdego wykonawcę. 

Miejscowość i data: ……………….……… 
 …………………………………………….……………………… 

(podpis osoby/osób uprawnionej/nych  
do reprezentowania wykonawcy/wykonawców) 
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Załącznik nr 3a do SIWZ: Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Wschowa, Rynek 1,67-400 
Wschowa, boi@wschowa.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa jest Pan Marek Biedak, email; 
inspektor@cbi24.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą 
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania 
zamówień publicznych, spoczywający na zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.   

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego. 

 
 
 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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Załącznik nr 4 do SIWZ: Wzór umowy dotyczący części I zamówienia 

Umowa nr ………… 

zawarta w dniu ………… ……… r. pomiędzy Gminą Wschowa, z siedzibą we Wschowie (67-400),  
Rynek 1, NIP: 9251931551, REGON: 411050787, reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - Pana Konrada Antkowiaka  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Wschowa - Pani Barbary Wesołowskiej 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 

............................................................................., z siedzibą w .........................., prowadzącym działalność 
ubezpieczeniową zarejestrowaną w ................................ pod numerem KRS ........................... NIP: ......................., 
REGON: ......................., posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej nr: ...........  
z dnia .................., reprezentowanym przez: ..........................................................................................................................., 

zwanym dalej Wykonawcą,  

przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego: Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 
przy ul. Żeglarskiej 31, 87–100 Toruń; NIP: 879-101-30-31; REGON: 870315750; wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego – KRS nr 0000180910; kapitał zakładowy – 90 000,00 zł; posiadającej zezwolenie 
Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na prowadzenie działalności brokerskiej numer 404/98  
z dnia 02 lipca 1998 r., wpisanej do Rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod pozycją 00000418/U, 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Ubezpieczenie majątku jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej Gminy Wschowa - część I zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wschowa - przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia. 
2. Ilekroć zapisy umowy odnoszą się do Zamawiającego, dotyczą one również ubezpieczających  

i ubezpieczonych objętych zamówieniem, szczególnie w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia, 
przedmiotu ubezpieczenia, likwidacji szkód i płatności składek. Przy czym prawo do zmiany 
umowy i odstąpienia od niej posiada wyłącznie Zamawiający. 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie  
z treścią umowy oraz przepisami obowiązującego prawa. 

§ 3 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie: 
1) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, przy czym odstąpienie 
od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego 
Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania umowy, 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach wymienionych w ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

Zmiana postanowień umowy 
§4 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 
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ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach: 
1) Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów 

wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2) Zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku 
zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu 
cywilnego i ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie, w jakim 
zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia. Zmiany te mogą prowadzić do zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli będą one związane ze zwiększeniem sumy ubezpieczenia/ 
gwarancyjnej lub zmianą wielkości ryzyka. 

3) Zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku: 
a) utworzenia przez Zamawiającego nowych podmiotów, w tym wyodrębnionych z podmiotów 

dotychczas objętych zamówieniem lub powstałych w wyniku ich połączenia, 
b) restrukturyzacji, przekształcenia, połączenia, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej 

podmiotów objętych zamówieniem,  
c) rozwiązania podmiotu objętego zamówieniem.  
Wymienione wyżej zmiany mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli będą one 
związane ze zmianą sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej lub zmianą wielkości ryzyka. 

4) Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany wartości lub ilości 
ubezpieczonych pojazdów, bądź w przypadku uzupełnienia sumy ubezpieczenia pojazdów. 

5) Zmiany zakresu zamówienia i wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 
a) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka 

ubezpieczeniowego nieprzewidzianego lub pominiętego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 

b) modyfikacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 
2. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których  
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które 
mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Jeżeli Wykonawca udowodni 
Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie. 

4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i d, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowa-
nie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają 
bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu 
zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad 
wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. c i d, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

5. Wszystkie zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będą wprowadzane do umowy na pisemny, 
uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie  
30 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Niezależnie od obowiązku załączenia  
do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany 
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jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami 
będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania 
zmiany wysokości ceny ofertowej w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał 
warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 

6. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający zawsze może zwrócić 
się do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 
informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego 
– wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

7. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne 
stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy  
dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Stanowisko Zamawiającego w sprawie jest ostateczne i wiążące dla 
Wykonawcy. 

8. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w związku ze zmianą przepisów,  
o których mowa w ust. 1 pkt 1 posiada również Zamawiający, który najpóźniej w terminie 30 dni  
od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany może przekazać Wykonawcy pisemny 
wniosek o dokonanie zmiany umowy; wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany 
umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie się na podstawę prawną zmian 
przepisów.  

9. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy 
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu. 
Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego – wyczerpująco i zgodnie  
ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania wniosku od Zamawiającego. Ostateczne, wiążące dla Wykonawcy stanowisko w sprawie 
zajmie – w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania stanowiska Wykonawcy - Zamawiający; za dzień 
przekazania stanowisk uznaje się dzień wysłania ich na adres właściwy dla doręczeń pism  
dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – w przypadku jej wprowadzenia - obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie 
nowych przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

12. Warunkiem dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 oraz wynikających z art. 
144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych jest złożenie pisemnego wniosku przez 
Zamawiającego. 

13. Zmiana umowy wskazana w ust. 1 pkt 2–4 nie wymaga zgody Wykonawcy.  
14. Zmiana umowy wskazana w ust. 1 pkt 5 może być wprowadzona tylko za zgodą Wykonawcy. 
15. Zmiana umowy wynikająca z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2-5 umowy - z uwzględnieniem postanowień  
ust. 13, może być dokonana wyłącznie za zgodą Wykonawcy. 

16. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą wprowadzane pisemnie w formie 
dokumentu ubezpieczeniowego (np. polisy) albo aneksu, pod rygorem nieważności. 

17. Zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej 
poza określenie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem art. 144 tejże ustawy. 

Przedmiot i zakres zamówienia (umowy) 
§ 5 

1. Przedmiotem zamówienia (umowy) jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wschowa. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,  
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej 
Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – 
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ubezpieczenie bezskładkowe), 
3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 
5) ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca je posiada). 

2. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzone było przy udziale brokera ubezpiecze-
niowego, Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa  
w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz każdego podmiotu objętego zamówieniem.  

3. Broker ubezpieczeniowy będzie nadzorował realizację niniejszej umowy, a także będzie 
pośredniczył przy zawieraniu poszczególnych umów ubezpieczenia. 

2. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej - 
z zachowaniem zasad wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przez cały 
okres obowiązywania niniejszej umowy o wykonanie zamówienia i poszczególnych, wynikających 
z niej umów ubezpieczenia. 

Warunki wykonania zamówienia 
§ 6 

1. Warunki wykonywania zamówienia określa: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 
2) oferta złożona przez Wykonawcę, 
3) niniejsza umowa, 
- których zapisy zawsze mają pierwszeństwo przed innymi ustaleniami i postanowieniami. 

2. W sprawach nieuregulowanych przez dokumenty określone w ust. 1 zastosowanie mają ogólne 
i szczególne warunku ubezpieczenia Wykonawcy, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, 
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy 
o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na ocenie ryzyka, 
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 

3.1. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu wykonania 
zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonywania 
zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić inną osobę do 
wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe 
wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia. 

3.2.  W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa 
w ust. 2. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i 
dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu. 
3.3.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o 
których mowa w ust. 2 – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności w trakcie 
realizacji zamówienia.  

3.4. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy. 

3.5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust 2, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie, a w przypadku jego 
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bezczynności uzna działanie Wykonawcy za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
3.6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust 2 czynności. 

3.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 

§ 7 
Wykonawca przyjmuje wszystkie zasady i warunki realizacji zamówienia wskazane przez Zamawiającego, 
w tym w szczególności: 
1) przyjmuje warunki obligatoryjne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione  

w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz zaakceptowane warunki 
fakultatywne i uznaje je za niezmienne, 

2) gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia i – jeżeli mają także zastosowanie – 
szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa, 
przez cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie  
w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu 
cywilnego i ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w zakresie w jakim 
zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 

3) gwarantuje niezmienność stawek taryfowych rocznych za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych 
od uszkodzenia i utraty auto casco oraz za ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, a także składek 
rocznych za obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, wynikających  
ze złożonej oferty, przez cały okres wykonania zamówienia, 

4) akceptuje zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej z uwagi  
na zmienność w czasie liczby i wartości pojazdów oraz w związku z wyrównywaniem okresów 
ubezpieczenia i wprowadzaniem doubezpieczeń, 

5) akceptuje wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych (m.in. polis) na okres krótszy niż 1 rok,  
z naliczaniem składki „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych  
ze złożoną ofertą,  

6) rezygnuje w odniesieniu do jakiegokolwiek ubezpieczenia ze stosowania składki minimalnej z polisy, 
7) akceptuje zasady likwidacji szkód określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego i Zamawiającego 
o każdej decyzji odszkodowawczej, 

8) zobowiązuje się do wystawiania dokumentów ubezpieczeniowych (m.in. polis, certyfikatów, aneksów, 
zaświadczeń itp.) najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku, 

9) zobowiązuje się do odpowiadania i udzielania wyjaśnień na pisma Zamawiającego lub brokera 
ubezpieczeniowego najpóźniej w terminie pięciu dni roboczych od dnia wpłynięcia pisma, 

10) przyjmuje wszystkie inne ustalenia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz 
z załącznikami. 

Termin wykonania zamówienia 
§ 8 

1. Termin wykonania zamówienia: od 28.12.2020 r. do 23.10.2023r. 
2. Dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzające ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), auto casco (AC), assistance (Ass) oraz 
następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) będą wystawiane na pełen 
roczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie wykonania zamówienia, licząc od dnia 
następnego po dniu wygaśnięcia dotychczasowych umów, a następnie na drugi i trzeci okres 
ubezpieczenia. W odniesieniu do pojazdów, których termin ubezpieczenia AC. Ass lub NNW różni 
się od terminu obowiązkowego ubezpieczenia OC, ubezpieczenia te będą wyrównywane na dzień 
końca ubezpieczenia OC. 
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3. Zamawiający przeprowadzi wyrównanie wszystkich okresów ubezpieczeń komunikacyjnych. Za datę 
wyrównania należy przyjąć ostatni dzień pierwszego rocznego okresu trwania niniejszej umowy  
w sprawie zamówienia, a za początek ochrony po wyrównaniu okresów ubezpieczenia – pierwszy dzień 
kolejnego rocznego okresu realizacji umowy. Dla wszystkich pojazdów nabytych po wskazanym dniu 
wyrównania również realizowane będzie ujednolicenie okresów ubezpieczenia, z zachowaniem 
przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dotyczących minimum 
12-miesięcznego okresu umowy ubezpieczenia. Rozliczenie składki następować będzie „co do dnia”, 
za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania 
składki minimalnej z polisy. 

4. Doubezpieczenia realizowane będą zawsze do końca każdego roku polisowego. 

Podwykonawcy 
§ 9 

Wykonawca oświadcza, że całość usługi ubezpieczeniowej objętej zamówieniem wykona siłami 
własnymi. 

albo: 

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć wymienionym poniżej podwykonawcom 
następujący zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia: 

 
L.p. Zakres usług powierzonych podwykonawcom Podwykonawca (firma) 

   

i (o ile były mu znane takie dane przed przystąpieniem do wykonania zamówienia) podał wskazane 
poniżej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu  
z nimi, zaangażowanych w te usługi: 
…………………………………………………………………………………………………… 

2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić oświadczenie, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zależności od oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie. 

 

Forma wykonania zamówienia 
§ 10 

1. Dokumenty ubezpieczeniowe (będą wystawiane na Zamawiającego oraz poszczególne podmioty 
objęte zamówieniem, będące posiadaczami pojazdów mechanicznych, które tym samym będą 
ubezpieczającymi i płatnikami składki. 

Komentarz: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu wystawienia polis i płatności. 

2. Po zawarciu niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany 
do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych. W razie niemożliwości wystawienia tych 
dokumentów przed dniem rozpoczęcia ochrony wynikającym z zawartej umowy lub ekspirujących 
polis Zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do 
wystawienia przed tym dniem noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo 
i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą oraz 
certyfikatów potwierdzających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie 
obowiązywała do czasu wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (np. polis, certyfikatów).  
W odniesieniu do pozostałych pojazdów Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia dokumentów 
ubezpieczeniowych najpóźniej na 14 dni przed terminem ekspiracji ich aktualnych umów 
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ubezpieczenia. 
3. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie poszczególnych 

umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny zakres, przedmiot i okres ubezpieczenia, 
każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego  
i każdego podmiotu objętego zamówieniem. 

4. Przekazanie wniosku ubezpieczeniowego nie stanowi warunku udzielenia przez Wykonawcę 
ochrony ubezpieczeniowej, bowiem jej podstawą w pierwszym rzędzie jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia, złożona przez Wykonawcę oferta oraz niniejsza umowa. 

Składka i stawki ubezpieczeniowe 
§ 11 

1. Łączna składka za wszystkie rodzaje i przedmioty ubezpieczenia za cały 36-miesięczny okres 
ubezpieczenia (zamówienia) wynosi: ................................... (słownie złotych: ..................................................), 
z zastrzeżeniem możliwych zmian, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i w niniejszej umowie. 

2. Składki za poszczególne rodzaje i wartości pojazdów stanowią podstawę obliczania rocznych 
stawek taryfowych, których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres ubezpieczenia 
we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. 

3. Roczne stawki taryfowe w ubezpieczeniu auto casco wyliczane będą według wzoru: 

składka ofertowa roczna za ubezpieczenie AC danego pojazdu  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100% 

suma ubezpieczenia AC danego pojazdu określona w SIWZ  

4. Obliczone w sposób określony w ust. 3 i obowiązujące stawki taryfowe stanowią podstawę 
wyliczenia składki rocznej za ubezpieczenie auto casco poszczególnych pojazdów (od sumy 
ubezpieczenia ustalonej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego) oraz naliczania 
składek „co do dnia” za faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń zawieranych  
na okres krótszy od 1 roku, doubezpieczeń, wyrównywania okresów ubezpieczenia i rozliczeń 
zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, według wzoru: 

stawka taryfowa roczna × suma ubezpieczenia × 
ilość dni 

------------------- 
365 

5. W odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
ubezpieczenia assistance oraz ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów - należna składka  
w przypadku wyrównywania okresów ubezpieczenia oraz składka do zwrotu za niewykorzystany 
okres ubezpieczenia, wyliczona zostanie zgodnie z zasadą „co do dnia” za faktyczny okres 
ubezpieczenia, według wzoru: 

 

składka roczna × 
ilość dni 

------------------- 
365 

6. Podstawę do przeliczania składek za okresy ubezpieczenia roczne, krótsze od 1 roku, a także 
w przypadku doubezpieczenia oraz rozliczeń zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia 
stanowić będzie także dokument kalkulacyjny, będący załącznikiem do niniejszej umowy, z podanymi 
przez Wykonawcę składkami (stawkami) za poszczególne rodzaje i przedmioty ubezpieczenia. 

Warunki płatności 
§ 12 

1. Składka ubezpieczeniowa w pełnym roku ubezpieczeniowym (polisowym) płatna będzie  
w 4 równych ratach kwartalnych. 

2. W przypadku okresów ubezpieczenia krótszych od 1 roku składka lub raty składki płatne będą  
w terminach określonych w ramach odrębnych ustaleń. 

3. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych. 
4. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na dokumentach ubezpieczeniowych. 
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5. Za datę prawidłowego opłacenia składki uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego o ile 
w momencie jego składania na rachunku ubezpieczającego była dostępna ilość wolnych środków 
płatniczych. 

6. W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty 
Wykonawca odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 
z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność 

Ochrona danych osobowych 
§ 13 

1. Wykonawca jako administrator danych osobowych oświadcza, że zapoznał się z przepisami o ochronie 
danych osobowych, w szczególności zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), ustawie z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz w innych obowiązujących aktach prawnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia rozwiązań i regulacji celem prawidłowego wykonania 
obowiązków wynikających z przepisów wskazanych w ust. 1. 

3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami zabezpieczającymi dane osobowe. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania zasad ochrony danych osobowych, 

o których mowa w ust. 1, w szczególności do: 
1) adekwatnego, stosownego oraz ograniczonego do tego, co niezbędne do celów, w których dane są 

przetwarzane, 
2) zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
3) zachowania szczególnej staranności w trakcie dokonywania operacji przetwarzania danych 

osobowych w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, 
4) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także  

po rozwiązaniu umowy oraz zobowiązuje się zapewnić, aby osoby mające dostęp do przetwarzania 
danych osobowych zachowały je oraz sposoby ich zabezpieczeń w tajemnicy, w tym także  
po rozwiązaniu umowy, 

5) niekopiowania, nieprzekazywania, niewykorzystywania, nieujawniania, niepowielania danych 
osobowych uzyskanych od Zamawiającego lub w jakikolwiek sposób ich nierozpowszechniania,  
z wyjątkiem sytuacji, gdy wykorzystanie tych danych następuje w celu wykonania niniejszej umowy. 

Postanowienia końcowe 
§ 14 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2) ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia aktualne na dzień składania ofert i obowiązujące 

przez cały okres realizacji zamówienia, tj. (należy wymienić): ………………………………………………….., 
3) oferta złożona przez Wykonawcę z dnia ………………………………., 
4) dokumenty ubezpieczeniowe wystawiane przez Wykonawcę. 

 

§ 15 
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§16 
1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą 
na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 
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2. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

§ 17 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdym na prawie oryginału,  
po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego, Wykonawcy i brokera ubezpieczeniowego. 
 
 

…………………………………………… …………………………………………… 
Zamawiający Wykonawca 
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Załącznik nr 4a do SIWZ: Wzór umowy dotyczący części II zamówienia 

Umowa nr ………… 

zawarta w dniu ………… ……… r. pomiędzy Gminą Wschowa, z siedzibą we Wschowie (67-400),  
Rynek 1, NIP: 9251931551, REGON: 411050787, reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - Pana Konrada Antkowiaka  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Wschowa - Pani Barbary Wesołowskiej 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 

............................................................................., z siedzibą w .........................., prowadzącym działalność 
ubezpieczeniową zarejestrowaną w ................................ pod numerem KRS ........................... NIP: ......................., 
REGON: ......................., posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej nr: ........... 
z dnia .................., reprezentowanym przez: ..........................................................................................................................., 

zwanym dalej Wykonawcą,  

przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego: Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 
przy ul. Żeglarskiej 31, 87–100 Toruń; NIP: 879-101-30-31; REGON: 870315750; wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego – KRS nr 0000180910; kapitał zakładowy – 90 000,00 zł; posiadającej zezwolenie 
Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na prowadzenie działalności brokerskiej numer 404/98 z dnia 
02 lipca 1998 r., wpisanej do Rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod pozycją 00000418/U, 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Ubezpieczenie majątku jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej Gminy Wschowa  - część II zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wschowa - przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.  2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Niniejsza umowa reguluje warunki wykonania zamówienia. 
2. Ilekroć zapisy umowy odnoszą się do Zamawiającego, dotyczą one również ubezpieczających  

i ubezpieczonych objętych zamówieniem, szczególnie w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia, 
przedmiotu ubezpieczenia, likwidacji szkód i płatności składek. Przy czym prawo do zmiany 
umowy i odstąpienia od niej posiada wyłącznie Zamawiający. 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z treścią 
umowy oraz przepisami obowiązującego prawa. 

§ 3 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie: 
1) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

2) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, przy czym odstąpienie 
od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego 
Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania umowy, 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach wymienionych w ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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Zmiana postanowień umowy 
§4 

1. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach: 

1) Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów 
wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2) Zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku 
zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu 
cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia. Zmiany 
te mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli będą one związane  
ze zwiększeniem sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej lub zmianą wielkości ryzyka. 

3) Zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku: 
a) utworzenia przez Zamawiającego nowych podmiotów, w tym wyodrębnionych z podmiotów 

dotychczas objętych zamówieniem lub powstałych w wyniku ich połączenia, 
b) restrukturyzacji, przekształcenia, połączenia, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej 

podmiotów objętych zamówieniem,  
c) rozwiązania podmiotu objętego zamówieniem. 

Wymienione wyżej zmiany mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli będą one 
związane ze zmianą sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej lub zmianą wielkości ryzyka. 

4) Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku spadku ilości ubezpieczonych osób. 
5) Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia - 

zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzgodnienia uzupełnienia sumy ubezpieczenia 
lub sumy ubezpieczenia/limitów odszkodowawczych w ubezpieczeniu NNW i jego kosztu. 

6) Zmiany zakresu zamówienia i wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 
a) zmiany wykonywanej działalności i konieczności objęcia zmiany tej ochroną ubezpieczeniową, 
b) modyfikacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej. 
2. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których  
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które 
mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Jeżeli Wykonawca udowodni 
Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie. 

4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i d, Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 
Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie 
zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni 
wpływ na zaoferowaną cenę ofertową. Jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność 
zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką 
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 
pkt 1 lit. c i d, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

5. Wszystkie zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będą wprowadzane do umowy na pisemny, 
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uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie  
30 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku 
szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać  
i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy  
z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegać 
weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości ceny 
ofertowej w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych  
w postanowieniach niniejszego paragrafu. 

6. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający zawsze może zwrócić 
się do Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 
informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego 
– wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

7. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne 
stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy  
dla doręczeń pism dla Wykonawcy. Stanowisko Zamawiającego w sprawie jest ostateczne i wiążące  
dla Wykonawcy. 

8. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w związku ze zmianą przepisów,  
o których mowa w ust. 1 pkt 1 posiada również Zamawiający, który najpóźniej w terminie 30 dni  
od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany może przekazać Wykonawcy pisemny 
wniosek o dokonanie zmiany umowy; wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany 
umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie się na podstawę prawną zmian 
przepisów. 

9. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy  
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny przez 
Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający w wezwaniu. 
Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie Zamawiającego – wyczerpująco i zgodnie  
ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wniosku od Zamawiającego. Ostateczne, wiążące dla Wykonawcy stanowisko w sprawie zajmie – 
w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania stanowiska Wykonawcy - Zamawiający; za dzień 
przekazania stanowisk uznaje się dzień wysłania ich na adres właściwy dla doręczeń pism  
dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – w przypadku jej wprowadzenia - obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych 
przepisów prawa, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

12. Warunkiem dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6 oraz wynikających z art. 144 
ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych jest złożenie pisemnego wniosku przez 
Zamawiającego. 

13. Zmiana umowy wskazana w ust. 1 pkt 2–5 nie wymaga zgody Wykonawcy, jednakże z zastrzeżeniem, 
że jeśli zmiana podmiotowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub w ust. pkt 5 prowadzić będzie  
do podjęcia działalności dotychczas nieobjętej zamówieniem, zgoda Wykonawcy jest konieczna.  

14. Zmiana umowy wskazana w ust. 1 pkt 6 może być wprowadzona wyłącznie za zgodą Wykonawcy. 
15. Zmiana umowy wynikająca z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 2- 6 umowy - z uwzględnieniem postanowień  
ust. 13, może być dokonana wyłącznie za zgodą Wykonawcy, może być dokonana wyłącznie  
za zgodą Wykonawcy. 

16. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą wprowadzane pisemnie w formie 
dokumentu ubezpieczeniowego (np. polisy) albo aneksu, pod rygorem nieważności. 

17. Zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej 
poza określenie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem art. 144 tejże ustawy. 
 

Przedmiot i zakres zamówienia (umowy) 
§ 5 
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1. Przedmiotem zamówienia (umowy) jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wschowa. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (art. 26 oraz art. 32 Ustawy o 
ochronie przeciwpożarowej).  
2. Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzone było przy udziale brokera 

ubezpieczeniowego, Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jako pośrednik ubezpieczeniowy 
działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz każdego podmiotu objętego zamówieniem.  

3. Broker ubezpieczeniowy będzie nadzorował realizację niniejszej umowy, a także będzie pośredniczył 
przy zawieraniu poszczególnych umów ubezpieczenia. 

4. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej - 
z zachowaniem zasad wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przez cały 
okres obowiązywania niniejszej umowy o wykonanie zamówienia i poszczególnych, wynikających 
z niej umów ubezpieczenia. 

Warunki wykonania zamówienia 
§ 6 

1. Warunki wykonywania zamówienia określa: 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 
- oferta złożona przez Wykonawcę, 
- niniejsza umowa, 
których zapisy zawsze mają pierwszeństwo przed innymi ustaleniami i postanowieniami. 

2. W sprawach nieuregulowanych przez dokumenty określone w ust. 1 zastosowanie mają ogólne 
i szczególne warunku ubezpieczenia Wykonawcy, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga, aby w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy 
o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na ocenie ryzyka, 
jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) 

3.1. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca upływu terminu wykonania 
zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu wykonywania 
zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się zatrudnić inną osobę do 
wykonywania danej czynności, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe 
wymagania dotyczące sposobu zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia. 

3.2. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa 
w ust. 2. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

         a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i 
dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu. 

3.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o 
których mowa w ust. 2 – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności w trakcie 
realizacji zamówienia.  

3.4. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy. 

3.5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, wskazane w ust 2, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym terminie, a w przypadku jego 
bezczynności uzna działanie Wykonawcy za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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3.6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust 2 czynności. 

3.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 

§ 7 
Wykonawca przyjmuje wszystkie zasady i warunki realizacji zamówienia wskazane przez 
Zamawiającego, w tym w szczególności: 
1) zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach oraz 

całokształtu prowadzonej działalności przez Zamawiającego, 
2) przyjmuje warunki obligatoryjne dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione  

w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz zaakceptowane warunki 
fakultatywne i uznaje je za niezmienne, 

3) gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia i – jeżeli mają także zastosowanie – 
szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa, przez 
cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku 
zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego,  
w zakresie w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

4) gwarantuje niezmienność rocznych stawek taryfowych i składek wynikających ze złożonej oferty 
przez cały okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, 

5) akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny oferowanej 
z uwagi na możliwość zmiany w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz w związku 
z wyrównywaniem okresów ubezpieczenia i wprowadzaniem doubezpieczeń, 

6) akceptuje wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem 
składki „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą,  

7) rezygnuje w odniesieniu do jakiegokolwiek ubezpieczenia ze stosowania składki minimalnej z polisy, 
8) akceptuje zasady likwidacji szkód określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego i Zamawiającego 
o każdej decyzji odszkodowawczej, 

9) zobowiązuje się do wystawiania dokumentów ubezpieczeniowych (m.in. polis, certyfikatów, aneksów, 
zaświadczeń itp.) najpóźniej w terminie trzech dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku, 

10) zobowiązuje się do odpowiadania i udzielania wyjaśnień na pisma Zamawiającego lub brokera 
ubezpieczeniowego, w szczególności dotyczące zakresu ubezpieczenia lub pokrycia ubezpiecze-
niowego dla prowadzonej działalności lub posiadanych składników mienia, najpóźniej w terminie 
pięciu dni roboczych od dnia wpłynięcia pisma, 

11) przyjmuje wszystkie inne ustalenia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz 
z załącznikami. 

Termin wykonania zamówienia 
§ 8 

1. Termin wykonania zamówienia: od 28.12.2020r. do 23.10.2023r. 
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane w terminie wykonania zamówienia na okres roczny, 

z wyjątkiem ubezpieczeń aktualnych, zawartych wcześniej, w odniesieniu do których dokumenty 
ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres od następnego dnia po wygaśnięciu tych umów 
do końca pierwszego rocznego okresu wykonania zamówienia. 

3. Doubezpieczenia realizowane będą zawsze do końca roku polisowego. 
 

Podwykonawcy 
§ 9 

Wykonawca oświadcza, że całość usługi ubezpieczeniowej objętej zamówieniem wykona siłami własnymi. 
albo: 
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1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć wymienionym poniżej podwykonawcom 
następujący zakres usług, objętych przedmiotem zamówienia: 

L.p. Zakres usług powierzonych podwykonawcom Podwykonawca (firma) 
   

i (o ile były mu znane takie dane przed przystąpieniem do wykonania zamówienia) podał wskazane poniżej 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu  
z nimi, zaangażowanych w te usługi: ………………………………………………………………………………………… 

2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić oświadczenie, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zależności od oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie. 

Forma wykonania zamówienia 
§ 10 

1. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na Zamawiającego, który tym samym będzie 
ubezpieczającym i płatnikiem składki. 

2. Brak lub opóźnienie w płatności składki lub części składki przez podmiot objęty zamówieniem nie 
będzie skutkował ustaniem ochrony ubezpieczeniowej. 

Komentarz: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu wystawienia polis i płatności. 

3. Po zawarciu niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany 
do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych. W razie niemożliwości wystawienia tych 
dokumentów przed dniem rozpoczęcia ochrony wynikającym z zawartej umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia przed tym dniem noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej 
bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych 
ze złożoną ofertą, od dnia rozpoczęcia ochrony wskazanego w niniejszej umowie. Nota pokrycia 
ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych. 

4. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych 
umów ubezpieczenia składał będzie broker ubezpieczeniowy, działający w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego oraz wszystkich podmiotów objętych zamówieniem. 

5. Przekazanie wniosku ubezpieczeniowego nie stanowi warunku udzielenia przez Wykonawcę 
ochrony ubezpieczeniowej, bowiem jej podstawą w pierwszym rzędzie jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia, złożona przez Wykonawcę oferta oraz niniejsza umowa. 

 
 
 

Składka i stawki ubezpieczeniowe 
§ 11 

1. Łączna składka za wszystkie rodzaje i przedmioty ubezpieczenia za cały 36-miesięczny okres 
ubezpieczenia (zamówienia) wynosi: ............. (słownie złotych: .................), z zastrzeżeniem możliwych 
zmian, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w niniejszej umowie. 

2. Składki za poszczególne rodzaje i wartości majątku stanowią podstawę obliczania rocznych stawek 
taryfowych, których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres zamówienia  
i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. 

3. Roczne składki jednostkowe w ubezpieczeniu NNW członków OSP wyliczane będą wg wzoru: 
a) w ubezpieczeniu NNW członków OSP w zakresie I: 

 
          Składka ofertowa roczna za ubezpieczenie NNW członków OSP 
        ----------------------------------------------------------------------------------  
                            Ilość ubezpieczonych jednostek OSP 
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b) w ubezpieczeniu NNW członków OSP w zakresie II:  
 

          Składka ofertowa roczna za ubezpieczenie NNW członków OSP 
        ----------------------------------------------------------------------------------  
                            Ilość ubezpieczonych członków OSP 
 

4. Obliczone w sposób określony w pkt 3 obowiązujące stawki taryfowe ubezpieczenia mienia 
stanowią podstawę naliczania składek „co do dnia” za faktyczny okres ubezpieczenia  
w przypadku ubezpieczeń na okres krótszy od 1 roku, w przypadku do ubezpieczenia oraz rozliczeń 
zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, wg wzoru: 

5. W ubezpieczeniu NNW jednostek OSP w zakresie I: 
                                                                                                           ilość miesięcy  

                składka jednostkowa roczna × ilość jednostek × -------------------- 
                                                                                                           12 

 
6. W ubezpieczeniu NNW członków OSP: 

                                                                                                                       ilość miesięcy  
                 składka jednostkowa roczna × ilość członków OSP × -------------------- 
                                                                                                                                 12 

przy czym miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny. 

 

Warunki płatności  
§ 12 

1. Składka ubezpieczeniowa w pełnym roku ubezpieczeniowym (polisowym) płatna będzie  
w 4 równych ratach kwartalnych. 

2. W przypadku okresów ubezpieczenia krótszych od 1 roku składka lub raty składki płatne będą  
w terminach określonych w ramach odrębnych ustaleń. 

3. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych. 
4. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na dokumentach ubezpieczeniowych. 
5. Za datę prawidłowego opłacenia składki uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego  

o ile w momencie jego składania na rachunku ubezpieczającego była dostępna ilość wolnych 
środków płatniczych. 

6. W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty 
Wykonawca odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 
z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.  

 

Ochrona danych osobowych 
§ 13 

1. Wykonawca jako administrator danych osobowych oświadcza, że zapoznał się z przepisami 
o ochronie danych osobowych, w szczególności zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), ustawie z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz w innych obowiązujących aktach prawnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia rozwiązań i regulacji celem prawidłowego wykonania 
obowiązków wynikających z przepisów wskazanych w ust. 1. 

3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami zabezpieczającymi dane osobowe. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania zasad ochrony danych osobowych, 

o których mowa w ust. 1, w szczególności do: 
1) adekwatnego, stosownego oraz ograniczonego do tego, co niezbędne do celów, w których dane są 

przetwarzane, 
2) zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
3) zachowania szczególnej staranności w trakcie dokonywania operacji przetwarzania danych 

osobowych w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, 
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4) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także  
po rozwiązaniu umowy oraz zobowiązuje się zapewnić, aby osoby mające dostęp do przetwarzania 
danych osobowych zachowały je oraz sposoby ich zabezpieczeń w tajemnicy, w tym także  
po rozwiązaniu umowy, 

5) niekopiowania, nieprzekazywania, niewykorzystywania, nieujawniania, niepowielania danych 
osobowych uzyskanych od Zamawiającego lub w jakikolwiek sposób ich nierozpowszechniania,  
z wyjątkiem sytuacji, gdy wykorzystanie tych danych następuje w celu wykonania niniejszej umowy. 

 

Postanowienia końcowe 
§ 14 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2) ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia aktualne na dzień składania ofert i obowiązujące 

przez cały okres realizacji zamówienia, tj. (należy wymienić): ………………………………………………….., 
3) oferta złożona przez Wykonawcę z dnia ………………………………., 
4) dokumenty ubezpieczeniowe wystawiane przez Wykonawcę. 

§ 15 
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§16 
1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności:  
1.1. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 
1.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
1.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 
które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi 
na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

2. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

§ 17 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdym na prawie oryginału, po jednym 
egzemplarzu dla Zamawiającego, Wykonawcy i brokera ubezpieczeniowego. 

…………………………………………… …………………………………………… 
Zamawiający Wykonawca 
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Załącznik nr 5 do SIWZ: Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności bądź braku 
przynależności do grupy kapitałowej 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………….…………………….. 

Siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………….…………………….. 

Numer REGON: …………………………………………………………………….…………………….. 

Numer NIP: …………………………………………………………………….…………………….. 

Działając zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu  
w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Ubezpieczenie majątku jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wschowa” 

oświadczamy, że: 

- reprezentowany przez nas wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej, 
w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity 
Dz.U. 2019, poz. 369 z późn. zm.) z innym wykonawcą, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Prawo zamówień publicznych * 

- reprezentowany przez nas wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 
369 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z innym 
wykonawcą:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………, 
(proszę wskazać nazwę/firmę tego wykonawcy) 

który złożył odrębną ofertę na tę samą część zamówienia:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… * 
(proszę wpisać nazwę tej części zamówienia) 

* niepotrzebne skreślić 

Miejscowość i data: ………………………………...……… 

……………………………………………….……………………… 
(podpis osoby/osób uprawnionej/nych  

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGI: 

1. Niniejsze oświadczenie wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej platformy 
zakupowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem 
platformy zakupowej.  

2. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innym wykonawcą, który należąc do tej samej grupy 
kapitałowej złożył na tę samą część zamówienia odrębną ofertę, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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